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 2 شرح القواعد الفقهية 
 

 ة هللا وبركاته السالم عليكم ورحم
وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله  ،الحمد هلل رب العالمين

 أما بعد: ،وصحبه أجمعين
عليه -أن النبي  -رضي هللا تعالى عنه-فقد ثبت في الصحيح من حديث معاوية 

الفهم  :الدين معناهوالفقه في  «من يرد هللا به خيرا يفقهه في الدين» :قال -الصالة والسالم
والمراد بالدين بجميع أبوابه ال خصوص األحكام العملية الفرعية كما  ،لنصوص الوحيين

فالمراد بالدين كما جاء في حديث جبريل حينما سأل  ،استقر عليه االصطالح عند أهل العلم
-قال  ثم ،واإلحسان أجابه عن كل هذا ،واإلسالم ،النبي عليه الصالة والسالم عن اإليمان

فدل على أن الدين أعم وأشمل من  «هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم» :-عليه الصالة والسالم
نما هو شامل للعقائد واآلداب إضافة إلى األحكام وغيرها ،األحكام العملية والفقه في الدين  ،وا 
رسوله ومراد  ،على مراد هللا -عليه الصالة والسالم-وعن رسوله  ،-جل وعال-الفهم عن هللا 

وال  ،ال على األهواء ،وأئمتها ،وعلى ضوء فهم سلف هذه األمة ،-عليه الصالة والسالم-
 -جل وعال-إنما الفهم عن هللا  ،بعد أن مسخت الفطر وانتشرت البدع ،على الفهوم الملوثة

والتابعون لهم  ،ويفهمه عنه صحابته -عليه الصالة والسالم-على مراده بما يفسره نبيه 
إذا كان الفقه في الدين بهذه المنزلة فالعناية به من  ،رحم هللا الجميع ورضي عنهم ،بإحسان

وليس معنى هذا أننا نتفرغ لدراسة  ،قبل طالب العلم يجب أن تكون على مستوى هذه األهمية
والفقه في المعنى  ،بل الكل داخل في الفقه في الدين ،ونغفل عما عداه ،الفقه االصطالحي

ولذا مما يرجح به  ؛أنه ثمرة من ثمرات االستنباط من النصوص  كال شاالصطالحي 
استنباط هذا اإلمام الجليل محمد بن -صحيح البخاري على صحيح مسلم أن فيه االستنباط 

مما  ،وفي آثاره التي يذكرها بعد هذه التراجم ،إسماعيل البخاري من النصوص في تراجمه
فرجح اإلمام البخاري بهذا على صحيح  ،لنصيرجح بها أحد االحتماالت التي يحتملها ا

االستنباط من أجل  ،الثمرة العملية من النصوص ،ألن االستنباط هو الثمرة العظمى ؛مسلم
  .-جل وعال-الموصل إلى هللا  ،أجل العمل العمل ال من أجل العلم المجرد من

ودراسة  ،جماليةالفقه بالمعنى الخاص معرفة األحكام الشرعية التفصيلية من أدلتها اإل
جماع أهل العلم ،الفقه تكون بدراسة الفروع بأدلتها من الكتاب والسنة وقياس األشباه  ،وا 

، تكون علمللك من األصول المعروفة عند أهل اوغير ذ ،على نظائرها ،واألمثال والنظائر
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

نها بدراسة األحكام التفصيلية بأدلتها، وقد تكون بدراسة القواعد التي تشمل كل قاعدة م
المسائل الكثيرة، ودراسة الفقه من حيث اإلجمال ثم التفصيل  على هيئة قواعد كلية أو 

التفريع الفقهي على هذه القواعد؛ هذا وجه وضرب من   ثم تفصيل ذلك وتفريعه ،أغلبية
على طريقة والضرب األول  الذي هو في كثير من كتب أهل العلم  ،ضروب دراسة الفقه

ثم بعد ذلك إذا تيسر للمؤلف أو للفقيه أن يستنبط  ،كام التفصيلية ابتداءدراسة األح ؛التفصيل
ا فهذا أيض   ،ا يشمل مسائل كثيرة تنطوي تحت هذه القاعدة أو ذلك الضابطقاعدة أو ضابط  

منهم من  ؛الكثير كدراسة أصول الفقه أصول الفقه ضأمر معروف عندهم وهو المستفي
ومنهم من  ،الفروع ثم يستنبط من مجموع الفروع قاعدة يعني يذكر ،ثم يجمل يدرسه تفصيال  

 ،وتقليب العلم بهذه الطريقة مرة كذا ومرة كذا ،يذكر األصل ثم يفرع على هذا األصل ،يعكس
فكونه يؤتى به على صيغة واحدة وعلى هيئة واحدة  ،كل هذا ليثبت ويرسخ في ذهن الطالب

ال فما معنى أن ن ،قد تكن مملة لطالب العلم درس المسائل الفقهية من كتب الفقهاء ونستدل وا 
ثم بعد ذلك نرجع لندرس الفقه على طريقة  ،ونذكر أقوال أهل العلم ،لها من الكتاب والسنة

فإذا جيء بالعلم على  ،كل هذا لينشط طالب العلم ،ثانية وهي دراسة القواعد ثم التفريع عليها
ألن أخذه على طريقة واحدة وعلى وتيرة  ؛أن هذا منشط لطالب العلم ال شكأ كثر من وجه 

لو أن طالب علم أخذ يتفقه على كتب الفقهاء  ،أنه ممل بالنسبة لطالب العلم ال شكواحدة 
 ال شك ،ثم ينهيه وهكذا وثالث ورابع اثاني   ايقرأ كتاب   ،ثم ينهيه ايقرأ كتاب   ،على طريقة واحدة

وأن هذا كالم  ال سيما ،طرقها ملت ألن الجادة إذا كثر ؛أنه سوف يمل من هذه الطريقة
لكن الذي ال  ،اليس مجرد   -عليه الصالة والسالم-البشر المبني على كالم هللا وكالم رسوله 

لكن لو افترضنا أن  ،فقط -جل وعال-يخلق مع كثرة الترداد هو القرآن فقط هو كتاب هللا 
ثم  ،ثم الفروع ،ثم الكافي ،لمقنعثم ا ،ثم الزاد ،ثم الدليل ،ا تفقه أول ما بدأ بالعمدةطالب  

لكن يدرس على الجادة المعروفة  .. إلى متى .. ثم كذا ،ثم المجموع ،ثم المغني ،اإلنصاف
يتفقه على الطريقة المرتبة عند أهل العلم المحررة على حسب طبقات  ،عند أهل العلم

ثم بعد ذلك  ،طريقةيتفقه على هذه ال ،ثم المتقدمين ،ثم المتوسطين ،المتعلمين المبتدئين
 .كالقواعد واألصول وغيرها ،يدخل عليها علوم أخرى 

ال فيمكن أن يقال لماذا ال يكتفى في العلم كله  :المقصود أن تقليب العلم بهذه الطريقة وا 
لكن كون اإلنسان يأخذ  ،وهذا ممكن ،يفسر القرآن بتفسير يحوي جميع العلوم ؟بكتاب واحد
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 4 شرح القواعد الفقهية 

هذا ينشط طالب  ،والفقه من جهة ،يأخذ الحديث من جهة ثم بعد ذلك ،التفسير من وجه
 ،أن بعض الناس عنده صبر وعنده دأب يستطيع أن يقرأ في الكتب المتماثلة ال شك ،العلم

قرأ المغني  ؛ويكرر ويردد هذا ذكر في تراجم بعض أهل العلم مثل الزريراني من الحنابلة
لكن ما الذي حرم بسبب  ،هاء المعروفينأنه من الفق ال شكو  ،جلد هذا ،الثا وعشرين مرةث

قرأ المغني ثالثا وعشرين  ،قرأ فتح الباري نه مع ذلك إ :هل نقول ؟عكوفه على المغني فقط
 ،كل شيء على حساب شيء ،ما يمكن ..وقرأ فتح الباري ثالثا وعشرين مرة وكذا وكذا ،مرة

وخير طريقة  ،والسنةلكن على اإلنسان أن يأخذ من كل علم ما يعينه على فهم الكتاب 
يستوي في ذلك  ،القواعد مهمة جدا بالنسبة لطالب العلم ،يدرس عليها الفقه طريقة القواعد

 ،وكل علم له قواعد ،ا القواعد األصوليةوأيض   ،القواعد الفقهية التي نحن بصدد الحديث عنها
ذا كان في قواعد الفقه األشباه والنظائر ففي قواعد النحو األشباه وال وفي كل  ،انظائر أيض  وا 

فعلى طالب العلم أن يعنى بهذا ألن هذا العلم باختصاره علم  ،علم من العلوم أشباه ونظائر
هذا يحصر لطالب العلم ويضبط له  ،تجد مثال قواعد يسيرة يفرع عليها آالف المسائلالقواعد 

ؤلفات الكثيرة التي ومن هذا جاءت أهمية دراسة القواعد عند أهل العلم وألفوا فيها الم ،الفن
  .ا منها في هذه التقدمة إن شاء هللا تعالىنذكر شيئ  

وهو مطرد في سبعة  :يقولون  ،من جموع الكثرة ،القواعد من جموع الكثرة يعني فواعل
 ،وفاَعالء مثل قاصعاء وقواصع ،وفاَعل مثل طاَبع وطوابع ،فوَعل مثل جوهر وجواهر :أنواع

 ،وفاِعل للمؤنث مثل حائض حوائض ،هل وكواهل وهذا للمذكروكا ،وفاِعل مثل جابر وجوابر
وفاعل صفة لمذكر غير عاقل ما جاء في  ،القواعد من النساء جمع قاعد ؛وقاعد وقواعد

 ،وفاِعل صفة لمذكر غير عاقل كصاهل وصواهل ،الرابع فاِعل نحو جابر فهذا للعاقل
وزاد في  ،ألشموني على األلفيةكذا في شرح ا ،وفاِعلة مثل ضاربة وضوارب فاطمة وفواطم

 يقول ابن مالك: ؛صومعة وصوامع :ا وهو َفْوَعلة مثلالكافية نوع ا ثامن  
 ْحِو َكاِهل                  َوَفاِعالء َمَع نَ   َوَفاَعِل                     َفَواِعٌل ِلَفْوَعل  

 :يقول في القاموس ،مأخوذ من القعود وهو الجلوس ،والقواعد جمع قاعدة من القعود
يعني إذا قلنا بالترادف بين  ،أو هو من القيام والجلوس من الضجعة ،القعود هو الجلوس

قعدت أو جلست  :أو تقول ،اقعد أو اجلس :سواء قلت ،القعود والجلوس صار ما بينهما فرق 
 ،غويينوالقول بالترادف من كل وجه هذا ينفيه كثير من الل ،هذا على القول بالترادف ،ال فرق 
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 5 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

لألخرى من كل وجه وال يكون لها معنى ينفيه كثير من أهل اللغة أن يكون الكلمة مطابقة 
إذا دخل » :يبين هذا حديث ؛أو هو القعود من القيام والجلوس من الضجعة :قال .ازائد  

يعني ال يقعد أو  «ال يجلسف» :هل معنى «أحدكم المسجد فال يجلس حتى يصلي ركعتين
يمكن أن يرد كالم صاحب القاموس في  ،ال ؟نهما بما قال صاحب القاموسأو نفرق بي ؟ال

فعلى هذا لو كان مضطجعا ثم جلس من إضجاعه  ،ألن الجلوس من الضجعة ؛هذا الحديث
نه دخل إ :في مثل هذا هل يقال ،على كالم صاحب القاموس أنه يلزمه أن يصلي ركعتين

ذا كان قائما ثم قعد ال يل فالمراد  ،زمه على كالم صاحب القاموسفي المسجد؟ ال، وا 
ن كان بينهما فروق لطيفة جد   ،بالجلوس هنا في الحديث القعود ا يذكرها أبو فهما مترادفان وا 

أبو  ،والكتاب ال يستغني عنه طالب علم ،ألن هذه وظيفة الكتاب ؛هالل العسكري في الفروق 
لفروق في المسائل الفقهية التي وهو غير ا "الفروق اللغوية"هالل العسكري له كتاب اسمه 

متعددة يجمعها وصف  األن عندنا قاعدة تشمل فروع   ؛هي تقابل القواعد على ما سيأتي
ه من وهذا توالّ  ،وهناك الفروق التي يظن بها أنها تنطوي تحت أصل واحد وبينها فروق  ،واحد

  .كتب في الفروق كالقرافي ونحوه
ْسَماِعيُل{ :وعاليقول هللا جل  ؛أسسه :قواعد البنيان ْذ َيْرَفُع ِإْبَراِهيُم الَقَواِعَد ِمَن الَبْيِت َواِ   }َواِ 

 ،وذو الَقعدة بعضهم يقول الِقعدة ال هو الَقعدة ،أسس البيت :قواعد يعني( سورة البقرة[ 721])
 ،وذو الَقعدة الشهر الذي كانت العرب تقعد فيه عن األسفار ،عكس ذي الِحجة بالكسر

أنها  ال شكالقواعد واألسس  ،القعود ثبات في المكان ،على الثبات واالستقراروالمادة تدل 
ذا كانت  ،فالمادة بجملتها تدل على الثبات واالستقرار ،تثبت البنيان ويستقر عليها البنيان وا 
إضافة الوصف  ،هي أسسه التي تبنى عليها األحكام :قواعد البيت أسسه فإن قواعد الفقه

وغيرها  ،القواعد النحوية ،قواعد التفسير ،القواعد الحديثية ،ين القواعد النحويةالفقهية للتمييز ب
فتميز المراد من عموم ما يسمى بالقواعد  ،القواعد الفقهية :فإذا وصفناها بوصف مميز قلنا

فهي منسوبة إلى الفقه المعروف الذي استقر عليه  ،واألصولية وغيرها ،كالقواعد النحوية
ي سبق أن عرفناه بأنه معرفة األحكام الشرعية التفصيلة من أدلتها الشرعية والذ ،االصطالح

إنما يراد به  ،ال بمعناه العام الذي دل عليه الحديث حديث معاوية الذي صدرنا به الكالم
وحقيقة  ،هناك عرف عام وعرف خاص ،العرف الخاص عند أهل العلم ،الفقه بمعناه الخاص

وبمعناه  ،فالفقه بمعناه العام يشمل جميع أبواب الدين ،اصةوحقيقة عرفية خ ،عرفية عامة
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 6 شرح القواعد الفقهية 

ال فالعقائد:  ،م العملية الفرعيةالخاص العرف االصطالحي عند أهل العلم يختص باألحكا وا 
إذا عرفنا هذا فالمراد  ،هي الفكر األكبر وهي أهم المهمات وعليها يبنى كل شيء من العلوم

األمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة تفهم  :بكيبالقاعدة الفقهية كما قال التاج الس
ننتبه لكلمة الكلي وما عليها من استدراك األمر الكلي الذي ينطبق عليه  ،أحكامها منها

  .جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها
وهي األمر الكلي المنطبق  ،في المصباح المنير القاعدة في االصطالح بمعنى الضابط

هل  ،األمر الكلي :لكن إذا نظرنا في كتب القواعد الفقهية وهم يقولون  ،هعلى جميع جزئيات
أو أن هناك قواعد كلية وقواعد  ،نجد هذا التعريف مطابق لما احتوت عليه كتب القواعد

وسيأتي في  ،مما يشتمل عليه كتب القواعد ،أغلبية؟ هناك قواعد أغلبية وهي أكثر من الكلية
  .كالم الشاطبي ما يوضح هذا
ا عليه ما وهذا أيض   ،القاعدة في االصطالح بمعنى الضابط :في المصباح المنير يقول

وهي األمر الكلي المنطبق على جميع  ،وهذا فيه ما فيه على ما سيأتي ،عليه بمعنى الضابط
  .جزئياته

وهو على كتاب األشباه والنظائر  ،في غمز عيون البصائر لشهاب الدين الحموي الحنفي
ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها  ،حكم أكثري ال كلي :القاعدة قال: مالبن نجي

  .منها
نرى في تعريفهم للقاعدة منهم من ينظر إلى القواعد الكلية ويجعلها هي األصل ويجعل 

عكس جعلها حكم أكثري  ،ومنهم من عكس كما هنا في غمز عيون البصائر ،األغلبية تابعة
وجعل الحكم للغالب فباعتبار أن أكثر القواعد أغلبية  ،كثر القواعدوهذا نظر إلى أ ،ال كلي

ففي تعريف التاج  ،للقواعد األغلبيةألن القواعد الكلية قليلة بالنسبة  ؛حكم أكثري ال كلي :قال
 :في كالم صاحب المصباح المنير الفيومي قالو  ،األمر الكلي :السبكي األول حينما قال

فمن نظر إلى أن األصل في  ،أن كل واحد له نظرته ال شكحموي وفي كالم ال ،األمر الكلي
فيه ما فيه وأن القواعد األغلبية إذا كثر انخرامها إطالق القاعدة عليها  ،القاعدة أن تكون كلية

وجعل القواعد األغلبية األكثرية تابعة وليست مقصودة  ،جعل القواعد الكلية هي األصل
والقواعد الكلية التي ال  ،قواعد األكثرية األغلبية هي األكثرومن عكس فنظر إلى أن ال ،لذاتها

  .جعلها مغمورة في جانب القواعد األغلبية ،ال يتخلف منها شيء ،تتخلف صورها وال فروعها
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الشاطبي في  ،الشاطبي يرى أن خروج بعض الفروع عن قاعدة ال يقدح في كونها كلية
ما معنى الكلية؟  ،ة ال يقدح في كونها كليةالموافقات يرى أن خروج بعض الفروع من قاعد

فإن خرج عن مضمونها فرع من فروعها أو أكثر لم  ،الكلية ال يتخلف عنها فرع من فروعها
فاألكثر  ،نظير هذا اختالفهم في اإلجماع ،ال األكثر الجميع ألن الكل يراد به ؛تكن كلية

 ،ماع الذي ال تجوز مخالفتههذا اإلج ،جميع مجتهدي األمة ،على أن اإلجماع قول الكل
لكنهم قلة  ،مع أن فيه من يخالف ،يسميه إجماع ،والطبري يرى أن اإلجماع قول األكثر

الجمهور على أن اإلجماع قول الكل  ،التنظير من أجل فهم تعريف القاعدة ،بالنسبة للموافقين
إلجماع قول ألن ا ؛وما صح نقل اإلجماع في المسألة ،لو خالفهم واحد ما حصل اإلجماع

اإلجماع قول األكثر فقول األقل ال يخل في كونه  -رحمه هللا-على رأي الطبري  ،الكل
ا ولذا تجدون الطبري في تفسيره كثير   ؛ا نظير كالم الشاطبي عندنا في تعريف القاعدةإجماع  

م ث ،ثم يذكر قول األكثر ثم يردفه بمن خالف ،ما يقول واختلف القرأة في قراءة قوله تعالى
كيف يكون إجماع وقد نقلت من  ،والصواب في ذلك عندنا كذا إلجماع القرأة على ذلك :يقول
-وفي قول الحافظ العراقي  ،ألنه يرى اإلجماع قول األكثر ؛نعم ما يرد عليه هذا ؟خالف

أجمع جمهور أئمة األثر يعني تنافر بين  ،في صفة من تقبل روايته ومن ترد -رحمه هللا
وقوله أجمع يدل  ،ألن كون القول قول الجمهور يدل على أن هناك مخالف ؛إجماع وجمهور

  .-رحمه هللا تعالى-وبهذا يتضح لنا كالم الشاطبي  ،على عدم المخالف
الشاطبي يرى أن خروج بعض الفروع عن قاعدة ال يقدح في كونها كلية يقول في 

قتضى الكلي ال يخرجه إن األمر الكلي إذا ثبت فتخلف بعض الجزئيات عن م :الموافقات
ألن  ؛اعتبار العام القطعيلغالب األكثري معتبر في الشريعة ا فإن اوأيض   ،اعن كونه كلي  

يو  ،المتخلفات الجزئية ال ينتظم منها كلي يعارض هذا الكلي الثابت  :يقول ؟ش معنى كالمها 
 ،شر مسائلوخرج عن هذه القاعدة ع ،جنا على هذه القاعدة مئة مسألةإذا وجد قاعدة وخرّ 

إنما  ،قاعدة بقاعدة ،فما عندنا تعارض ،هذه العشر المسائل ال ينتظمها قاعدة كلية :يقول
ألن المتخلفات الجزئية ال ينتظم منها كلي  :تعارض قاعدة مع بعض فروع القاعدة يقول

  .يعارض هذا الكلي الثابت
اليقين ال  :قولنامنها ما ال يختص بباب ك :به يقول في تعريف التاج السبكي متصال  

 :يقول ،كل كفارة سببها معصية فهي على الفور :ومنها ما يختص بباب كقولنا ،ُيزال بالشك
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كل  :ومنها ما يختص بباب كقولنا ،اليقين ال يزال بالشك :ومنها ما ال يختص بباب كقولنا
بين ما الفرق  ؟هل هذا الكالم صحيح أو ليس بصحيح ،كفارة سببها معصية فهي على الفور

 القاعدة والضابط؟
 .....طالب:

 لكن على كالمه، على كالمه ما فيه فرق.
 ....طالب:

 ما هي عامة ما تدخل جميع األبواب. ،إذ ا تبقى أن الكفارات جزء
 طالب:.....

الغالب أن ما  :الكن هو يقول أيض   ،أنه ال فرق بين القاعدة والضابط مقتضى كالمه
على أن طائفة من  ،الغالب ،ابهة أن يسمى ضابط  اختص بباب وقصد به نظم صور متشا
وعرفوا القاعدة بأنها  ،ما فرقوا بين القاعدة والضابط ،أهل العلم لم يفرقوا بين القاعدة والضابط

هؤالء عرفوا القاعدة  ،فال فرق بينهما ؛أو الضابط عرفوه بأنه هو القاعدة ،هي الضابط
وهذا  "،التحرير في أصول الفقه البن الهمام"ير والضابط بتعريف واحد كابن الهمام في التحر 

 ،ألن للشافعية طريقة في التصنيف في أصول الفقه ؛يجمع بين طريقتي الحنفية والشافعية
  .لكنه ألف الكتاب يجمع بين الطريقتين ،والكمال بن الهمام هذا من الحنفية ؛وللحنفية طريقة

هذا  ،االصطالح بمعنى الضابط القاعدة في :في تعريف صاحب المصباح المنير قال
وعلى التفريق جرى الزركشي في  ،ا يوافق من يرى أن القاعدة والضابط شيء واحدأيض  

 ،أن ما ال يختص بباب من أبواب الفقه يسمى قاعدة في اصطالح الفقهاء "تشنيف المسامع"
ق بين في األشباه والنظائر البن نجيم الفر  ،اوأما ما يخص بعض األبواب فيسمى ضابط  

 ،والضابط يجمعها في باب واحد ،ا من أبواب شتىأن القاعدة تجمع فروع   :الضابط والقاعدة
قد  ،يعني وعلى خالف األصل التعبير بالقاعدة بالضابط والعكس ،هذا هو األصل :يقول

يعني كل شيء وجد فيه الخالف  ،يقول قائل من خالل هذا الكالم ما اتفق على شيء معين
 ،وكونها قاعدة ،وكونها أغلبية ،اوكونها ضابط   ،مات التعريف كونها كليةكل كلمة من كل

ألن كل  ؛ا عليهاوالحدود التي هي التعريف ال يلزم أن يكون متفق   ،كلها عليها استدراكات
وأن هذه االصطالحات حادثة لم تكن في  ال سيما ،عالم له اجتهاده وله نظرته إلى األمور

القرون المفضلة يعني اصطالحات حادثة كان السلف  ،ال الثالثالقرن األول وال الثاني و 
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يعني لو بحثنا عن أصول التفسير وقواعد التفسير ما  ،يتداولونها في كالمهم كسائر العلوم
يتداولها أهل العلم ويتناقلونها  ،إنما تتداول ،من القرن األول أو الثاني أو الثالث اوجدنا مصنف  

يعني لو  ،وقل مثل هذا في أصول الفقه وفي علوم الحديث ،تبهمفيما بينهم ويبثونها في ك
توفي سنة  ،ن من أوائل المصنفات المحدث الفاصل للرامهرمزي إ :قيل في علوم الحديث

نما  ،وليس فيه كل ما يحتاجه طالب العلم من هذا العلم ايعني متأخر   ،ئة وستيناثالثم وا 
وقل مثل  ،ي كتبهم ومؤلفاتهم وفيما نقل عنهموجدت قواعد الحديث في كالم األئمة منثورة ف

ومع األسف أنه قد يوجد مما اصطلح  ،هذا في سائر العلوم التي استقر االصطالح عليها
يعني استقر االصطالح  ،عليه عند أهل العلم ما فيه مخالفة لما جاء في النصوص الشرعية

عليه - وسنة نبيه بالنصوص من كتاب هللا على شيء وما جرى عليه سلف األمة عمال  
أنه كلما كان االصطالح إلى  ال شكو  ،قد يختلف مع هذا االصطالح -الصالة والسالم
 ؛وهذا هو السبب في كون هذه االصطالحات ال يتفق عليها ،أنه أكمل ال شكالنص أقرب 

  .ألنها كلها حادثة طارئة
ه من المحدثات التي ن هذإ :لماذا ال نقول -إذا كانت هذه حادثة-لماذا  :قد يقول قائل

وعلينا أن نأخذ علمنا من نصوص الوحيين مباشرة من غير أن تتأثر  ،أمرنا باالبتعاد عنها
أنها تعيننا على فهم  ال شكهذه االصطالحات  :نقول ؟بهذه االصطالحات الطارئة

وليست بأمور ملِزمة بمعنى   ،النصوص وعلى كيفية التعامل مع النصوص وتقرب لنا العلم
أنه يتمرن  ال شكفطالب العلم  ،بدليل أن أهل العلم اختلفوا في حدها ،ال يجوز مخالفتهاأنه 

أنه يلزمه أن  ال شكثم بعد ذلك إذا تكونت لديه األهلية والنظر فإنه  ،عليها ويتخرج عليها
يعني هذا في سائر العلوم التي هي بمثابة  ،يعمل بما يؤديه إليه اجتهاده وما يدين هللا به

يعني اآلن يكثر القول باالجتهاد والتفقه من الكتاب والسنة ونبذ كالم الرجال  ،ل للمقاصدوسائ
فلماذا  ،حفظ لنا الوحيين -جل وعال-هللا  ،ناوطرح كتب الفقه ال يستفاد منها وعندنا الوحي

 ،لمشايخ يشرح الزاد في ثالث عشرة سنةبعض ا ؟نضطر أن نتعب أنفسنا بقراءة زاد المستقنع
أن  ال شك ؟لكن الزاد من أين جيء به ،يضيع من عمره وعمر الطالب ،عشرة سنةاثنا 

  .مطالبة الطالب المبتدئ بالتفقه من الكتاب والسنة تضييع له
أنه كتاب  ال شكهذا  ،بعض اإلخوان يوصي بأن يقرأ للمبتدئين الدرر البهية للشوكاني

بأن  افكيف يطالب طالب علم مبتدئ   ،فه إال بعد أن تأهلوال ألّ  ،كتاب شخص مجتهد ،مجتهد
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ال يصلح أبدا هذا، هذا  ؟يقرأ في مثل هذا الكتاب ويترك الجادة المطروقة عند أهل العلم
ثم  ،على الطريقة التي رسمها أهل العلم ،يتفقه طالب العلم على الجادة ،تضييع لطالب العلم

حكم العامي فرضه التقليد أما في بداية األمر وحكمه  ،بعد ذلك إذا تأهل فرضه االجتهاد
 ؛فليس من العبث أن يؤلف مثل هذه الكتب وفي بعضها وعورة وصعوبة ،وسؤال أهل العلم

ا ،مثل الزاد ومختصر خليل وغيرهما ألنه إذا فهم  ؛لتمرينهم ؛ألفت هذه لتعذيب الطالب؟ أبد 
 ،م إذا خالفتهابمعنى أنك ملزم آث ،وليست هذه دساتير ،الزاد وفهم مختصر خليل يقرأ ما شاء

لكنك تتفقه وتتمرن  ،إذا تأهلت ورأيت المؤلف خالف النص اضرب بقوله عرض الحائط ،أبدا
وقل مثل هذا  ،على هذه الكتب وغالبها الصواب ولها أدلتها ومستنداتها من الكتاب والسنة

ن ا قد يكون االصطالح الحقيقة الشرعية لكلمة مأحيان   ،في القواعد وغيرها واالصطالحات
إن من تبنى الحقيقة العرفية سواء كانت عند أهل  :هل نقول ،الكلمات تخالف الحقيقة العرفية

ألن الحقائق ثالث عند أهل  ؛العلم أو حتى عند العامة معارض لنصوص الكتاب والسنة
أنا ما  وهللا عمري كله أنا :لو قال قائل ،وحقيقة عرفية ،وحقيقة شرعية ،حقيقة لغوية :العلم

( سورة 33]) } َكَأنَُّه ِجَماَلٌة ُصْفٌر{ -جل وعال-أنت مكذب هلل  :نقول ،أصفر مال  رأيت ج
وفيه من الجمال ما لونه أصفر فيما تعارف  ،هو يقصد الحقيقة العرفية لألصفرالمرسالت[ 

وسيأتي  ؛تعارض الحقائق ،الناس عليه؟ ال ويأتي في مثل هذا في باب األيمان والنذور بكثرة
 ،-إن شاء هللا تعالى-اإلشارة إليه من ضمن القواعد التي تشرح  - تعالىإن شاء هللا-

ذا تأهل اإلنسان  ،لكنها تعين على فهم الكتاب والسنة ،أنها حادثة ال شكفاالصطالحات  وا 
تجدون بعض اإلخوان وهم من أهل الغيرة على  ،نعم فهو مطالب بالكتاب والسنة ال غير

لماذا نتفقه على طريقة المتأخرين وفيها قواعد منقوضة؟  :يقولون  -فيما نحسبهم-السنة 
وأنت ما قلت مثل هذا الكالم  ،أن يتمرن على قواعد المتأخرين ال بدالمبتدئ  ،يا أخي :نقول

بأن يحاكي المتقدمين من  امبتدئ   افلما تأهلت تطالب طالب   ،حتى أنهيت كتب المتأخرين
أن فيه شيء  ال شكهذا  ،ال ،هو ما يعرف شيءاألئمة في أحكامهم المبنية على القرائن و 

فطالب العلم يتفقه ويطلب  العلوم كلها على وجهها وعلى الجادة  ،من التضييع لطالب العلم
 ،ثم بعد ذلك إذا تأهل له النظر في هذه القواعد ،التي رسمها أهل العلم ويأخذ العلم عن أهله

  .ما يدين هللا بها أن يختار منها ويرجح ما يترجح عنده و وله أيض  
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لكن ألف ما  ،لنستعرض مجموعة من كتب القواعد ،ف في القواعدعند المتأخرين ألِّ 
ا وفيها أيض   ،وفيها األشباه والنظائر للسيوطي ،باألشباه والنظائر ،يعرف باألشباه والنظائر

  .ا على ما سيأتي استعراضه كتب أخرى وفيها أيض   ،البن نجيم
واستدل السيوطي على  ،فنظير الشيء هو شبيهه ،وهي األمثال ،هي األشباه :النظائر

رضي هللا -تسمية كتابه بهذا االسم بما جاء في كتاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
فاعمد  ،ثم قس األمور عندك ،اعرف األمثال واألشباه :وفيه ،إلى أبي موسى األشعري  -عنه

 ،ذا معول السيوطي في تسميته كتابه باألشباهه ،إلى أحبها إلى هللا وأشبهها بالحق فيما ترى 
ال فهو في الحقيقة كتاب قواعد   .وا 

وغير  ،ا ال يحاط بها كل مذهب من المذاهب األربعةوُألف في القواعد كتب كثيرة جد  
-فيها كتب ألفت لعل من أوائل هذه القواعد  ،ا فيها قواعداألربعة من المذاهب البدعية أيض  

ن لم تسم بالقواعد المتوفى سنة أربعين  ،ما نقل عن أبي الحسن الكرخي من أئمة الحنفية -وا 
لكنها  ،وأطلق عليها اسم األصول ،وفيه تسع وثالثين مسألة بين قاعدة وضابط ،وثالثمئة

ْمَرقندي المتوفى سنة بَ تَ ا من الحنفية من كَ وأيض   ،خاصة بالمذهب الحنفي  وهو أبو الليث السَّ
  .وفيه قواعد "،تأسيس النظر"ا أسماه ف كتاب  ألَّ  ،سبعين وثالثمئةثالثة و 

يعني  ،ثم بعد ذلك يكمل من جاء ،وهذا العلم كغيره من العلوم يبدأ التأليف فيه ضعيف
لكن إذا وضع عليها اللبنة الثانية ثم الثالثة إلى أن يكتمل  ،اللبنة األولى تبدو منفردة وضعيفة

 ه يكون أن ال شكيعني تجد العلم أول ما يؤلف فيه  ،البناء هذا شبيه بالتأليف في كل العلوم
 "تأسيس النظر"هناك  ،يستدركه من يجيء بعده ،ويحصل فيه خلل كبير ُيستدرك ،من وجه
كشف "وذكر صاحب  ،فيه قواعد ،ئةاالمتوفى سنة ثالثين وأربعم ،وهو مطبوع ،للدبوسي
 "،إيضاح المكنون "ذيله وفي  ،متوفى سنة سبع وخمسمائة "ستالقواعد البن دو " "الظنون 

هدية "ا الثاني وفي ذيله أيض   ،المتوفى سنة أربع وأربعين وخمسمئة "،القواعد للقاضي عياض"
ْمَرقندي "إيضاح القواعد"ذكر  "العارفين وهو  ،ئةاالمتوفى سنة تسع وثالثين وخمسم ،لعالء السَّ

المتوفى  ،ي حامد الجاجرميألب "القواعد في فروع الشافعية" ،غير أبي الليث التي تقدم ذكره
ومن  ،"ات األعيانيَ فَ وَ "اسمه وذكره ابن َخلِّكان في كتابه المشهور  ،ئةاسنة ثالث عشرة وستم

 ،ن و األدباء والمؤرخ ال سيما ،الذي هو باب التراجم ،باب الفائدة هذا الكتاب مفيد في بابه
ال ،يضبطها بالحرف ،ويمتاز بضبط النِّسب هو في تراجم األدباء  ميزته ضبط النِّسب وا 
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العباد والزهاد تجده يبخسهم، أما في تراجم العلماء و  ،والمؤرخين يطيل ويسهب ويشيد بهم
ألن ابن  ؛في ترجمة ابن الراوندي -رحمه هللا تعالى-إلى ذلك الحافظ ابن كثير  وأشار

فيستفاد منه  ،كانأشاد به ابن َخلِّ  ،وهو في ميزان المحققين زنديق ،َخلِّكان أشاد بابن الراوندي
-ألنه  ؛لكن ال يعول عليه في الثناء عليهم ،في تراجم األدباء والمؤرخين في معرفة أخبارهم

أنه في تراجم العلماء واألئمة والزهاد والعباد  -كما ذكر الحافظ ابن كثير هذا باالستقراء
الراوندي وأشاد وترجم كما قال الحافظ ابن كثير ترجم البن  ،يبخسهم وال يطيل في تراجمهم

ما  ،اوكأن الكلب لم يأكل له عجين   :يقول ابن كثير ،وبعلمه مع ما عرف عنه من الزندقة ،به
فهذه فائدة بمناسبة ذكر ابن َخلِّكان وهو عمدة عند أهل  ،مع أنه زنديق ،كأن شيئا صار

والنسب التي يشتبه في  في ضبط األسماء ال سيمايعني من أهم كتب التراجم  ،العلم
  .ضبطها
 ،ومطبوع ومتداول ،للعز بن عبدالسالم "قواعد األحكام في مصالح األنام"ا هناك أيض  
ا األشباه هناك أيض   ،ا مطبوع في جزء صغيروهو أيض   "،القواعد الصغرى "ا وله أيض  

والقواعد  ،وهو مطبوع ،ئةاالمتوفى سنة ست عشرة وسبعم ،والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل
المتوفى  ،الحنبلي ،سليمان بن عبدالقوي الطوفي ؛اعد الصغرى وكالهما للطوفيالكبرى والقو 

 ،معروف من الفقهاء واألصوليين ،والطوفي معروف عند الحنابلة ،ئةاسنة ست عشرة وسبعم
 ،لكن يبقى أنه ُنسب إليه شيء من البدعة ،وعنده ذكاء وعنده فطنة ،متمكن في هذا الباب

 بلي رافضي، تجتمع أو ما تجتمع؟ أشعري حن :وِقيل على لسانه
يعني هو التقى بشيخ اإلسالم وأخذ  ،على كل حال هو من اآلخذين عن شيخ اإلسالم

ه إليها كثير من النقد ،عنه ال فالحافظ ابن رجب ذكر هذا في  ،فتهمته بأنه رافضي ُوجِّ وا 
 ،حنبلي أشعري  أما كونه ،"ذيل الطبقات"ذكر هذا في ترجمته في  "،ذيل الطبقات"ترجمته في 

 .أما رافضي فال ،نعم يجتمع كونه حنبلي وأشعري 
ال  ،شيخ اإلسالم أشهر من نار على علم "القواعد النورانية"كتاب لشيخ اإلسالم اسمه 

طبع الكتاب بتحقيق محمد حامد  ،يحتاج أن نذكر أكثر من كونه شيخ اإلسالم ابن تيمية
، طريقة شيخ اإلسالم في سرد المسائل الفقهية يعني على ،لكنه بالكتب الفقهية أشبه ،الفقي

حينما يطرق مسألة من المسائل  ،يجمع بعض األمور إلى بعض يعني يذكر فيها شيئ ا
والتسمية هذه النورانية الفقهية ما  ،بحيث اشتبه على من سماه بالقواعد ،ويستطرد ويخرج منها



 

 

 

 

0

3  
03 

 03 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

قق لكن ما أدري هل طبع بعد حُ  ،الكتاب محققو أدري هل سبق عليها الشيخ حامد أو ال؟ 
 ،لمحمد بن راشد القفصي المالكي "الُمْذَهب في قواعد المذهب"هناك أيضا  ،تحقيقه أو ال

القواعد -وذكره ابن فرحون في الديباج، هذا هو يقول  ،توفي سنة ست وثالثين وسبعمئة
القواعد "اسمها  :ليقو  -"القواعد الكلية"النَّْورانية الفقهية حط عنوان أعلى باسمها الصحيح 

الشيخ  ،ما أدري كيف جاب الشيخ حامد هذا العنوان وهو يتصرف في مطبوعاته "الكلية
هل يمكن أن يسمي شيخ  ،نظرية العقد لشيخ اإلسالم ابن تيمية ،احامد يتصرف أحيان  

ما يمكن  ؟اإلسالم علم العقود أو فن العقود أو باب العقود من الفقه اإلسالمي يسميه نظرية
 ،المتعلقة بالمعامالت نظريات ال سيمالكن شاع في عصره تسمية بعض األبواب  ،اطالق  إ

وهذا التصرف غير مقبول من  ،فسمى الكتاب نظرية العقد ،شاع في مصر هذه التسمية
 ،ومطبوع في مكتبة التوبة ،هذه قوبلت على سبع نسخ :يقول ،عفا هللا عنا وعنه ،الشيخ

سالم ابن تيمية بتعليق وتحقيق الشيخ محيسن بن عبدالرحمن لشيخ اإل "القواعد الكلية"
ال ممن ترجم له أو كتب عن  ،فلم أجد ما يدل عليه "ةالنوراني"االسم الثاني  :المحيسن يقول

وقد كتب على النسخة الموجودة في المكتبة السعودية في أحد األوراق المضافة إلى  ،مؤلفاته
أن  ال شكو  ،فلعل الشيخ اغتر بهذا "القواعد النورانية"سم التجليد بكتابة متأخرة بخط أزرق با

كون الطابع أو  ،أنه يدل على عدم تمكن في التحقيق ال شكاالغترار باإللحاقات من النساخ 
 ،هذا ليس من مناهج أهل التحقيق ،يحتاج في األخير إلى أن يعتذر عنهالمحقق يغتر بكالم 

الشيخ عنده شيء  ،أو عنده جرأة ،ق ليست راسخةويدل على أن قدم هذا الذي يدعي التحقي
  .لكن هي غير مقبولة على كل حال ،من الجرأة

ألن نسخة في دار الكتب المصرية  :قال "فتح المغيث"شرح العراقي أللفيته طبع باسم 
فيه أوهام  "كشف الظنون " "؛كشف الظنون ـ"ا لبخط حديث تبع   "فتح المغيث"ألحق بها اسم 

 "فتح المغيث"فسماه  "فتح المغيث"هو يعرف أن األلفية شرحت باسم  ،ام كثيرةفيه أوه ،كثيرة
يعتذر في آخر الكتاب  ثم اضطر الطابع إلى أن "فتح المغيث"ليس اسمه  ،وليس هذا اسمه

 عن التسمية.
 :يقال ،يعني لو نص أنه وجد كتاب بدون تسمية فسماه ،فمثل هذه التسميات التي تبتكر

ا هناك أيض   ،هذا ال يعذر فيه ،أما أن يطبع الكتاب من غير بيان ،ينلكنه ب ،تصرف اهذ
طبع بعضه  ،ئةاري المالكي المتوفى سنة ثمان وخمسين وسبعمبي عبدهللا المقَّ أل "القواعد"
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ُمْذَهب على قواعد المذهب لصالح الدين العالئي ـا في رسالة المجموع المَذهَّب أو المحقق  
ألبي العباس أحمد بن  "القواعد الفقهية"وأيضا  ،ى وستين وسبعمئةالمتوفى سنة إحد ،الشافعي

المتوفى سنة إحدى وسبعين  ،المعروف بابن قاضي الجبل ،الحسن الدمشقي الحنبلي
ئة وهو التاج الدين السبكي المتوفى سنة إحدى وسبعين وسبعم "واألشباه والنظائر" ،ئةاوسبعم
المتوفى سنة اثنتين وسبعين  ،األسنوي الشافعي لجمال الدين "األشباه والنظائر"و ،مطبوع
 "القواعد"و ،ئةاالمتوفى سنة أربع وتسعين وسبعم ،للزركشي "المنثور في القواعد"و ،ئةاوسبعم

المتوفى  ،ألبي الفرج عبدالرحمن بن رجب "تقرير القواعد وتحرير الفوائد" ،للحافظ ابن رجب
في خدمة  ال سيما ،ظم كتب القواعدوهذا الكتاب من أع ،ئةاسنة خمس وتسعين وسبعم

 ،وقد استكثره بعض من ترجم البن رجب ،هذا الكتاب يعض عليه بالنواجذ ،المذهب الحنبلي
ورسوخ قدم اإلمام  ،لكن هذا ال يعرف قدر ابن رجب ،إنه جمعه من كالم ابن تيمية :وقال

ده قد يصعب أنه كتاب كبير وقواع ال شكهذا الكتاب  ،-رحمه هللا-الحافظ ابن رجب 
واألصل في  ،ستة أسطر ،ألن بعض القواعد خمسة أسطر ؛ضبطها على طالب العلم
نما تفهم من خالل الصور التي  ،تضبط لتحفظ ،القاعدة أنها تؤلف لتحفظ فيصعب ضبطها وا 

ا ال والكتاب عظيم جد   ،فذكر قواعد وذكر ضوابط وذكر فوائد ملتحقة بالقواعد ،يذكرها تحتها
  .طالب علميستغني عنه 

جرد هذه القواعد بحروفها من قواعد ابن  -رحمه هللا-الشيخ عبدالرحمن بن سعدي 
 ،وهذا في الحقيقة ليس بتصنيف ،ا فيه القواعدفأخرج جزءا صغير   ؛جردها عن الصور ،رجب

فلعل  ،جرد ،قواعد بحروفها ،ألنه مجرد تجريد بحروفها ؛أما نسبته البن سعدي فال يمكن
أما  ،من أجل أن يرددها ،ه القواعد ليتذكرها ويرددها ويصحبها في حله وترحالهالشيخ جرد هذ

مختصر للقواعد  :ونقول ،كتاب بهذه الطريقة نأتي إلى القاعدة بدون صور ونذكرها بحروفها
ل به يعني لو أن الشيخ هذب القواعد بطريقته وأسلوبه الذي يسهّ  ،هذا ليس بمختصر ،للشيخ
وحذف بعض الصور التي فيها ما  ،ور التي تنطبق عليه هذه القاعدةوذكر بعض الص ،العلم
يعني يمكن  ،أما هذا الكتاب ال يحتاج إلى جهد ،له جهد في الكتاب ن الشيخإ :نقول ،فيها

ويصير مثل  ،ما بين القوسين اكتبه في هذه الكراسة :يقال ،أن يوجه إليه طالب في المتوسط
يعني  ،ألن مثل هذا يزري بالشيخ ؛ا التأليف للشيخوال يمكن أن ينسب هذ ،كتاب الشيخ

 ،فيأتي إلى الباب من النظم يكتبه بحروفه ،جاء إلى نظم ابن عبدالقوي  -رحمه هللا-الشيخ 
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هذا شرح  :هل نستطيع أن نقول ،ثم يكتب بعده ما يناسبه وما يوافقه من اإلنصاف بحروفه
سواء  ،كتاب إلى كتاب هذا ضم ،ليس بشرح ؟القوي  للشيخ ابن سعدي على نظم ابن عبد

يعني من وسائل تثبيت العلم هذه  -رحمه هللا-لكن الشيخ  ،هذا أو ذاك ال يليق بمقام الشيخ
 ،نتكاثر أن ننقلها بأيدينا ،نحن نتكاثر إذا وجدنا صفحة أو ورقة من نفائس العلم ،الطريقة

 ا،نصاف اثنا عشر مجلد  ونقل معه اإل ،الشيخ نقل النظم اثنا عشر أو ثالثة عشر ألف بيت
لكن من وسائل تثبيت العلم  ،ال ما عنده وقت ضائع ،إن الشيخ عنده وقت ضائع :هل نقول
فإن كان  ،وذكرنا في مناسبات كثيرة أن طالب العلم إنما يثبت التحصيل بالكتابة ،الكتابة

ن كان  ،ال ،وال يعني هذا أنه يشرح للناس ويبادر بنشره للناس ،شرحه االكتاب مختصر   وا 
تحفة "يعني تأتي إلى  ،وهذا من وسائل التحصيل التي فيها تقليب العلم ،مطوال اختصره

أو أربعة عشر تحطه  ايعني بدل ما هو اثنا عشر أو ثالثة عشر مجلد   ا،تنثره نثر   "األشراف
والعكس تأتي إلى جامع األصول  ،تحفظ األسانيد ،علشان إيش؟ تضبط السنة ا،ثالثين مجلد  

إذا وجدنا  ،فطالب العلم يثبت علمه بهذه الطريقة ،وقد اختصر ،ربعه مثال   ،تصره بقدرهتخ
 :لو نق ،ورقة من نفائس العلم التي ينبغي أن يعض عليها بالنواجذ من فوائد أهل العلم الكبار

ما له داعي أننا نحضر ونضرب  :واآلن بعض الطالب يقول ،ح يا ولد المكتبة صورها لناو ر 
عندنا في التسجيالت بعد يوم أو  ا،عشرين ثالثين كيلو من أجل أن نحضر درس  المسافات 

أن  ال بدف ،ال يستطاع العلم براحة الجسم كما قال يحيى بن أبي كثير ،يومين ينزل الدرس
  .نتعب على تحصيل العلم

المتوفى سنة تسع وتسعين  ،لشرف الدين الَغزِّي الشافعي "القواعد في الفروع"بعد هذا 
المتوفى  ،نالمعروف بابن الملقِ  ،لعمر بن علي الشافعي "األشباه والنظائر"ثم بعده  ،ئةاسبعمو 

يعني الغرابة تأتي من سنوات  ،ألن عندنا ابن الملقن والبلقيني والعراقي ؛ئةاسنة أربع وثمانم
 ،ئةانمئة ومات سنة أربع وثمااعندنا ابن الملقن ولد سنة ثالث وعشرين وسبعم ،الوالدة والوفاة

العراقي  ،ئةاسنة خمس وثمانممات سنة أربع وعشرين و  ؛الُبلقيني بعده بسنة في المولد والوفاة
وكلهم  ،ئةائة ومات سنة ست وثمانماولد سنة خمس وعشرين وسبعم ؛بعده بسنة في المولد والوفاة

  .أئمة في عصرهم
محمد الخضري  في تحرير القواعد لمحمد بن "أسنى المقاصد"هناك أيضا كتاب اسمه 

لتقي الدين أبي بكر بن محمد   "القواعد"و ،ئةاالمتوفى سنة ثمان وثمانم ،العيزري الشافعي
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لمحب الدين  "حواشي القواعد الفقهية"و ،ئةامتوفى سنة تسع وعشرين وثمانم ،الحصني الشافعي
ر هللا له والمحب ابن نص ،ئةاالمتوفى سنة أربع وأربعين وثمانم ،أحمد بن نصر هللا الحنبلي

للموفق ابن قدامة ومختصرها البلبل للطوفي الذي  "الروضة"اآلن  ،مختصر من مختصر الروضة
وهو موجود مخطوط جزء  ،ومختصر المختصر لمحب الدين ابن نصر هللا ،سبق الكالم عنه

ا  ،لشرف الدين عبدالرحمن بن علي الخليلي "نظم الذخائر في األشباه والنظائر" ،صغير جد 
المتوفى سنة إحدى  ،للسيوطي "األشباه والنظائر"ثم بعد هذ  ،ئةافى سنة وسبعين وثمانمالمتو 

المتوفى سنة سبعين  ،لزين الدين ابن نجيم الحنفي "األشباه والنظائر"و ،ئةاعشرة وتسعم
 ،مع أنه في كثير من مسائل مأخوذ من السيوطي ،وهذا الكتاب رزق من القبول ،ئةاوتسعم

عندك  ،ا لتثبيت العلم تستفاد من مثل هذه الكتبيعني طريقة أيض   ،حنفيةومأخوذ من كتب ال
لماذا  ،عندك أشباه ونظائر في  الفقه الحنفي البن نجيم ،أشباه ونظائر في فقه الشافعية للسيوطي

لماذا ال آتي إلى السيوطي وأعدل مسائله من كتب  ؟ما عندنا أشباه ونظائر في الفقه الحنبلي
للمالكية  ؛نجد للحنفية مؤلفات في أحكام القرآن "أحكام القرآن"يعني مثلما قلنا في  ؟الفقه الحنبلي

الحنابلة لهم لكن ما اشتهرت وال  ،للشافعية مؤلفات في أحكام القرآن ،مؤلفات في أحكام القرآن
امسك أحكام ابن  ،عندك أحكام القرآن للحنابلة :نقول ،يستطيع طالب العلم الحصول عليها

راجع على مسائلها المغني البن و  ،لطبري هراسي في المذاهب الثالثةوالجصاص والكيا االعربي 
ورأي  :قل ،رأي المالكية كذا :وأثبت قول الحنابلة في هذه الكتب إذا قال لك ،يكفيو قدامة 

وبهذا يثبت العلم ويرتبط الفقه  ،هذا يستطيعه متوسط الطالب ،الحنابلة كذا من كتاب المغني
نعم وجد أحكام  ،فطريقة نصحنا بها بعض الطالب وجربها ووجدت نافعة ،بالقرآن ،بالكتاب

يبني لنفسه هذا  ،لكن طالب العلم عليه أن يبني لنفسه ..،وجد أحكام القرآن ،القرآن من المغني
  .الكتاب
 ،ا لهذا الكتابووضع عليه أكثر من أربعين شرح   ،البن نجيم رزق قبول "األشباه والنظائر"
ا وعندهم أيض   ،جموع غفيرة ،والحنفية فيهم كثرة ووفرة في األعداد ،؟ ألنه حنفي المذهبلماذا

ذا دخلتم في المكتبات الكبرى تجدون مثال   ،اتجاه إلى التأليف والتصنيف في هذا الفن فقه  وا 
ية ربع بينما تجد المالك ،كلها كتب حنفية ا،أربعين دالوب   ،يعني يمكن ثالثين ،الحنفية دواليب كثيرة

هذا مرده إلى قلة  ،تجدون الحنابلة الثمن ،والشافعية أكثر يمكن الثلث أو النصف ،المقدار
والمالكي في الغرب  ا،واسع   االمذهب الحنفي انتشر في الشرق انتشار   ،الحنفية ،األعداد وكثرتها
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ا يكون إذا لكن الحنابلة باعتبار أن انتشار المذاهب في الغالب إنم ،والشافعي في الوسط ساد
ولذلك  ؛الحنابلة ما يوجد دولة تبنت مذهب الحنابلة سوى هذه الدولة السعودية ،تبنتها الدول

لكنه أخذ يضعف  ،نعم له وجود في القرن الثالث والرابع والخامس ،انتشر في العصور المتأخرة
لى  ،بوصف المذهب الحنبلي بأنه شديد يتسم بالشدة ،بسبب الهجمات من المذاهب األخرى  وا 

لكن إذا نظرنا إليهم من حيث القوة  ،اآلن ينبز الشخص المتشدد بأنه حنبلي في بعض األوساط
لكن قربه من الدليل  ،يعني قد نتهم في مثل هذا الكالم ،في االستدالل وجدناه إلى أنه بدون 

مامه إمام المذهب إمام أهل السنة وحافظ األمة يحفظ سبعم ،معروف  ،رئة ألف حديث أو أكثاوا 
لماذا ال يضع طالب العلم أشباه ونظائر على طريقة السيوطي وطريقة ابن نجيم ومن  :فأقول
كثير من المسائل يتفق فيها المذهب الشافعي مع  ،ويأتي بالمسائل من المغني أو غيره ،تقدمهم
  ...وهكذا ،أو الحنفي مع الحنبلي ،الحنبلي

من أحد الصاحبين  ،هو حنفي المذهبالموطأ لإلمام مالك له رواية لمحمد بن الحسن و 
فشرحه الدهلوي بكتاب  ا،ر في الكتاب كونه حنفي  المعروفين لإلمام أبي حنيفة مع أبي يوسف أثّ 

ألن المؤلف  ؛أضاف إلى أصل الكتاب الذي هو المذهب المالكي ،ى شرح الموطأاسمه المسوّ 
 ؛الحسن أضاف المذهب الشافعياإلمام مالك وما تأثر به من الحنفي بواسطة الراوي محمد بن 

هذه من  :نقول ،لماذا ال ينبني طالب علم ويضيف المذهب الحنبلي ،ليكون في المذاهب الثالثة
أنا أقول العكس لو أن الحنبلي موجود والشافعي ما هو موجود  ،هذا تعصب :ال أقول ،وسائل

عرفت  ،هنكأنت تحصر ذ ،أضف الشافعي من أجل إيش؟ هذه وسيلة من وسائل التحصيل
 ثم تضيف إليها لن تضيف قوال   ،األنك تريد أن تضيف إليها فتفهمها فهما جيد   ؛األقوال الثالثة

فهذه من أنفع وسائل التحصيل ويوصى  ،وهو بالفعل جديد إال بعد أن تفهم األقوال الثالثة اجديد  
ل ويكتب لينغرس العلم بهذه الطريقة يعني يعاني العلم يراجع ويبحث ويسهر اللي ،بها طالب العلم

  .في قلبه
المتوفى  ،ألبي العباس الونشريسي "إيضاح المسالك إلى قواعد اإلمام مالك"ا هناك أيض  

القواعد الكلية والضوابط الفقهية لجمال الدين يوسف بن  ،وهو مطبوع ،ئةاسنة أربع عشرة وتسعم
نظم "أو  "ة في القواعد الفقهيةهيّ الفرائد الب"و ،ئةاالمتوفى سنة تسع وتسعم ،عبدالهادي الحنبلي

يو  "القواعد  الفقهية  ش الكتاب اللي وزع عليكم؟ا 
 طالب:.....
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المواهب "األصل النظم وشرحه  "الفرائد البهية"عندنا  "الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية"
ِنيَّة خمس وثالثين متوفى سنة  ،النظم ألبي بكر بن أبي القاسم األهدل اليمني الشافعي "؛السَّ
ما طبعوا المقدمة ما طبعوها ما  ،ال ،وهذا لخصه من لجة األشباه كما قال في البيت.. ،وألف

 صوروا المقدمة:
لّخصـــــــــــتها بعــــــــــــون ربـــــــــــي القــــــــــــادِر          

. 
مـــــــــــــن لجـــــــــــــة األشـــــــــــــباه والنظـــــــــــــائر           

. 
ِنيَّة شرح الفر "من هذه الشروح  ،هذا النظم عليه شروح وحواشي  "ائد البهيةالمواهب السَّ

وألف وعليه على هذا  ،ئتيناالمتوفى سنة إحدى وم ،لعبدهللا بن سليمان الجوهزي اليمني الشافعي
 ،ئة وألفاالمتوفى سنة عشر وأربعم ،الشرح حاشية للشيخ محمد ياسين بن عيسى الفاداني

التي اسمها ا الحاشية وأيض   ،ثالثة كتب المتن النظم وشرحه المواهب "،الفوائد الجنية"واسمها 
  .إذا اجتمعت هذه الكتب الثالثة استفاد طالب العلم فائدة كبيرة "الفوائد الجنية"

من أوائل هذه الطبعات  ؛اطبع مرار   -قبل ما نتعداه-ا طبع مرار   "األشباه"على كل حال 
المواهب السنية "وعلى هامشه  ،المطبعة األميرية في مكة في مطلع القرن الماضي ،طبعة مكة

ذا اجتمع الكتابان طيب ،طبع على الحاشية "الفرائد البهية شرح وعلى  "األشباه"ا طبع أيض   ،وا 
لكن  ،اطبع جميل جد   ،مطبعة مصطفى محمد بمصر ،هامشه شرح النظم بالمطبعة التجارية

يهمنا التاريخ يا -ئة وستة وخمسين اسنة ألف وثالثم ،أفضل طبعاته على اإلطالق طبعة الحلبي
ئة وستة الكن هذه أجود الطبعات سنة ألف وثالثم -نه طبع مرارا في الحلبي وغيرهأل ؛إخوان

ا طبع مستقل في النظم أيض   -رحمه هللا-وعليها تحقيق وتعليق للشيخ حامد الفقي  ،وخمسين
نه طبع مرارا أكثر من إ :قلنا ،ا شرحه مستقال  وطبع أيض   ،قبل ما يقرب من أربعين سنة ،مصر

هنا في طبعة من مطبعة المشهد  وطبع مستقال   ،للسيوطي "األشباه والنظائر"مرة على هامش 
طبع بعدها  ،ا مطالبوعليها أيض   ،طبعة جميلة ومرتبة ومنظمة والحاشية واضحة ،الحسيني

ألن الطبعة األولى يكتب فيها  ؛لكنها كأن الطابع ما يحسن الطباعة ،طبعة في غاية في الجمال
في الهامش علشان تنتبه فائدة قاعدة هذاك ال أدخلها في أثناء  ،مطلب في الحاشية ،مطلب
فأدخل مطلب بين عن اإلمام  ،مطلب ،فمثال يقول عن اإلمام الشافعي ينقل كتب ،الكالم

جهل بالعلم وجهل  ،أن هذا جهل ال شك ،الشافعي ينقل عن اإلمام الشافعي مطلب ينقل
ثم طبع الكتب الثالثة النظم  ،لحاشية حاشية الفادانيوعليها ا ،لكنها طبعة أنيقة وجميلة ،بالطباعة
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بها من  ، مرقمة ومعتن ىطبعة ال بأس بها ،ميةمع شرحه مع حاشيته في دار البشائر اإلسال
إيضاح "ا وأيض   "،المواهب العلية شرح الفرائد البهية"الحواشي على المواهب الذي هو شرح النظم 

المتوفى سنة عشر  ،للشيخ عبدهللا بن سعيد اللحجي "تيةالقواعد الفقهية لطالب المدرسة الصول
  .يعني نظم نثره فيستفيد منه طالب العلم ،كتاب صغير حول فيه النظم إلى نثر ،ئةاوأربعم

لضياء الدين عبدالهادي بن إبراهيم  "األقمار المضية شرح القواعد الفقهية"هناك أيضا 
الفوائد المكية فيما يحتاج طلبة الشافعية "بط اسمه ا كتاب في القواعد والضواوهناك أيض   ،األهدل

وهو مطبوع مفرد في مجلد بقدر  ،لعلوي بن أحمد السقاف "من المسائل والضوابط والقواعد الكلية
رأوا الضعف في  ،واخر أيام الدولة العثمانيةهذه في أ "مجلة األحكام العدلية"ا هناك أيض   ،هذا

مجلة األحكام ــ"حكم بهذه المواد التي جمعت فيما يسمى بالقضاة فأجبروهم وأرغموهم على ال
تقنين للشريعة  ،وهو تقنين ،وجلها من الفقه الحنفي إن لم يكن كلها من الفقه الحنفي "العدلية

ال و  ،ُأجبروا وَأجبروا عليها ،هذه المجلة عمل بها القضاة في وقتهم ،سموها مجلة األحكام العدلية
ويجعل دورهم  ،ألن هذا يقفل باب االجتهاد على القضاة ؛في الشرعأن التقنين غير سائغ  شك

وال  ،ويجعل القضايا التي في كل قضية منها ما يؤثر في الحكم عليها يجعلها واحدة ا،ضعيف  
كل قضية يقوم بها من األمور ما يجعل العقوبة أقل أو أخف  ،يجعل للقاضي مساحة يجتهد فيها

أن مثل  ال شك ،ود المضبوطة التي جاءت الكتاب والسنة بهاحاشا الحد ،أو أشد على الجاني
 والكالم فيه يدور في هذه األيام وهللا المستعان.  ،هذا ارتكب من قبل

البن نجيم  "األشباه والنظائر"اختيرت من  ،ئة قاعدةاصدرت بم "مجلة األحكام العدلية"
 ،طباعةالحظي بالشروح حظي بالبن نجيم يعني كما  "األشباه والنظائر" ،وبعض كتب الحنفية

أو  ،من مئة وخمس وثمانين سنة ؟يعني من كم ،وواحد وأربعين تينئاطبع في أوروبا سنة ألف وم
ئة ألف اثم طبع في بوالق قبل ألف وثالثم ،والطبعة معروفة ،ايعني قديم جد   ،ست وثمانين سنة

البن  "األشباه والنظائر"من اختيرت  :ا بدون حصر يقولثم طبع مرار   ،ئتين وثمان وتسعيناوم
المتوفى سنة أربع  ،ا للمجلة عبدالسالم الُقَريميوبعض كتب الحنفية وشرح القواعد تبع   ،نجيم

وعلي حيدر  ،ئة وألفاالمتوفى سنة ثمان وعشرين وثالثم ،وسليم رستم باز ،ئة وألفاوثالثم
المتوفى سنة أربع  ،غني الراوي ال ومحمد سعيد بن عبد ،ترجم إلى العربية ،شرحها باللغة التركية

ئة اسنة سبع وخمسين وثالثم ،ويوسف بن همام آصاف المحامي ،ئة وألفاوخمسين وثالثم
لكنه لم يشرح  ،ئة وألفاسنة ستة وعشرين وثالثم ،والشيخ خالد األتاسي مفتي حمص ،وألف
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ى سنة تسع المتوف ،فأكمله وشرح القواعد ابنه محمد طاهر ؛القواعد ولم يكمل شرح المجلة
 "،مرآة المجلة"اسمه  ،ا مسعود أفندي مفتي قيصريةوشرح المجلة أيض   ،ئة وألفاوخمسين وثالثم

ومنير القاضي سنة تسع  ،ئة وألفاا شرحها محمد سعيد المحاسني سنة أربع وسبعين وثالثموأيض  
  .ئة وألفاومحمد سعيد الَغزِّي سنة ست وأربعين وثالثم ،ئة وألفاوثمانين وثالثم

وشرحها ممن شرحها غير  ،على كل حال المجلة صار لها عناية وصار لها رواج
بعض  -مع األسف-وألف  ،فتصدوا لشرحها ؛ألنها عبارة عن مواد كالقوانين ؛االمسلمين أيض  
  .ب الفقه التي تدرس في بعض الجهات التي ينتسب بعض شعوبها إلى اإلسالمتالنصارى من ك

ا ساهم في هذا الباب والشيخ ابن سعدي أيض   ،يؤخذ من أهله المقصود أن هذا العلم دين
 :وبعض اإلخوان يقول ،يمكن أن يمرن عليها طالب العلم المبتدي ،وله منظومة سهلة ميسرة

 ؛طالب العلم الذين بين أيدينا أكبر من أن يمرنوا على قواعد ابن سعدي :فنقول ؟لماذا ال نعتمدها
وعلى هذا سوف يكون المعول عليه في الشرح النظم هذا  ،بيوتهمألنها سهلة ميسرة يفهمونها في 

فلعلكم  ،ونراجع األشباه قبل الحضور إن شاء هللا تعالى ،ونستفيد من شرحه ،الفرائد البهية
  .وهللا أعلم ،تحضرون الدرس قبل الحضور إليه لتتم الفائدة

 صحبه أجمعين.وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله و 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

2

0  
20 

 20 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

 
 

 شرح القواعد الفقهية
 

 فضيلة الشيخ الدكتور
 اخلضري بن عبد اهلل عبد الكريم

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
                           

 الرايض-جامع الراجحي املكان: هـ3241/شعبان/31-9 اتريخ احملاضرة:

 

      



 

 

 
22 

 22 شرح القواعد الفقهية 
 

 
 طالب:.....

ال هو جرت عادته أبن يسوق اخلالف؛ يذكر كالم األكثر، مث يذكر من خالف، مث 
 يقول الصواب يف ذلك عندان كذا إلمجاع أان جئت به لإلمجاع.

 طالب: .....

مجاع؛ ألان ما أتينا هبا ال لرتجيح القراءة ذاهتا وإمنا إليصوهبا ويعتمد ولكن ما يقول: 
 اإلمجاع، يقول: إلمجاع القرأة يف ذلك وه  األكثر ولي  الك،، لكن بغهه لبيان منهجه يف

ابلتغقي قراءات ولو ما عرف املقصود لي  إلثبات القراءة وال لنفيها، إمنا سقنا كالم الطربي 
 ألج، بيان أن مذهب الطربي أن اإلمجاع قول األكثر ال قول اجلميع.

 
وابرك عغى عبده ورسوله نبينا حممد وعغى آله  احلمد هلل رب العاملني، وصغى هللا وسغ 

 وصحبه أمجعني.
ذكران ابألم  أن يكون احملور يف الدرس عغى النظ  )الفرائد البهية نظ  القواعد 
الفقهية( ونستفيد من شرحها ونستفيد من األشباه والنظائر لغسيوطي وابن جني  وغريها من  

اعدة، يعين إن كنت  قاية، وقب، أن ندخ، يف أول كتب القواعد املشاهبة، ومادام األمر يف البد
تريدون إكمال القواعد الكغية اخلم  فيما تبقى من األايم، هذا شيء لكنه انقص، وإن كنت  
تريدون بقية األايم يف القاعدة األوىل وإن استطعنا أن أنخذ الثانية هبا ونعمت، عغى أن 

يك ، يعين إن أردمت التفصي، نفص،، وإن يكون هذا نواة درس مستمر يف القواعد، فاألمر إل
أردمت اإلمجال جنم،، عغشان ما هو إذا انتهينا قغت  وهللا ما أخذان إال قاعدة أو قاعدة 
ونصف أو شيء من هذا؛ ألن اإليضاح مطغوب لطالب العغ ، وأيضا إكمال املقرر كثري من 

وي،، فعغى ك، حال جنتهد طالب العغ  يتوق إليه ويرغبه ولو كان عغى حساب اإلفادة والتط
 عغى أن جنمع أطراف املوضوع مع الفائدة املرتتبة عغيه إن شاء هللا تعاىل.

القواعد اليت نظمها األهدل يف فرائده هي القواعد اليت ذكرها السيوطي يف أشباهه عغى 
دًّا  ، مث قواعد أغغبية، القواعد كثرية جمخم ، وهي عبارة عن قواعد كغية ابألما تقدم بيانه 

ابملئات، والكتب املطولة يف هذا الباب فصغت ووضحت القواعد وما يندرج حتتها وما يشذ 
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يف -عنها، فهي كثرية جدًّا، وإن كان القاضي حسني من الشافعية رد القواعد إىل أربع 
إىل أربع فقط هي: اليقني ال يُزال ابلشك، واملشقة جتغب التيسري، والضرر  -مذهب الشافعي

عادة حمكمة، أربع، لكنه ترك ما هو أه  منها، فعغى هذا جنزم أبن هذه القواعد ال يزال، وال
جتمع الفقه الشافعي، فال بد من إضافة القاعدة اخلامسة اليت هي األوىل يف احلقيقة، واليت 
يبدأ احلديث عنها يف درسنا هذا، وهي األمور مبقاصدها، هي أه  من هذه القواعد كغها، 

د، قال بعضه  يف كون هذه األربع دعائ  الفقه: كغه فيه نظر، فإن غالبه ال وهي أمجع القواع
يرجع إليها إال بتكغف، وإذا سغكنا مسغك التكغف رجحنا قول العز بن عبد السالم حينما 
يرجع القواعد إىل جغب املصاحل ودرء املفاسد، إذا أردان  أن ندخ، حنشر األبواب حتت أق، 

هناك شيء من التكغف وعدم الظهور حبيث ال ختطر عغى ابل   قدر من القواعد، ولو كان
كثري من املتعغمني دخول هذه املسائ، الفقهية يف هذه القاعدة، فإننا نستطيع أن نقول: إن 
حتصي، املصاحل جيمع مجيع أبواب الدين؛ ألن الدين عبارة عن مصاحل فنرجعه إىل شق 

ألمور يذكرون ما يدخ، فيها بوضوح ومن قاعدة، لكن أه، العغ  حينما يذكرون مث، هذه ا
 غري تكغف. 

مما يتكغ  فيه يف القاعدة األوىل من أج، تعرفون كيفية الض  األمور مبقاصدها، يقول 
شرطان: األول اإلخالص،  -ج، وعال-أه، العغ : يشرتط لك، عبادة يتقرب هبا إىل هللا 
، وأن يكون عغى سنة رسول هللا -عاىلت–والثاين املتابعة، أبن يكون العم، خالًصا لوجه هللا 

يقول بعضه : يكفي واحد، تكفي املتابعة، ولهريه أن يعك ،   -عغيه الصالة والسالم-
ج، -تعبد هلل  -عغيه الصالة والسالم-كيف تكفي املتابعة عن اإلخالص، نع  الرسول 

رط الثاين إبخالص، فإذا اخت، هذا الشرط مل يتحقق الشرط الثاين، وإذا حتقق الش -وعال
إال إبخالص،  -عغيه الصالة والسالم-دخ، فيه الشرط األول؛ ألنه ال تتحقق املتابعة لغنيب 

 -رغ  أمهيته-لكن هب أن العغماء قالوا مث، هذا الكالم وأطبقوا عغيه وترك الشرط األول 
أمكن مىت يذكر املتعبد النية واإلخالص؟ يعين بعض األمور ألمهيته يف الشرع ينص عغيه، ولو 

االستهناء عنه بهريه؛ ألنه لو مل يذكر العغماء اإلخالص يف ك، عبادة ويكرر يف ك، عبادة؛ 
د عغيها ُأك   لعزفت النية عن ذهن املتعبد، وألشرك يف عمغه وهو ال يشعر، فالنية شرود، فإذا 

، يف ك، عبادة ويف ك، مناسبة حتقق هذا الشرط اهلام الذي عغيه املعول يف قبول العبادات
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ومنه  من يقول: نعك ، يكفينا اإلخالص، كيف؟ يعين إذا نصصنا عغى اإلخالص، 
ال تت  متابعته إال ابإلخالص، والعم،  -عغيه الصالة والسالم-نكتفي عن املتابعة؛ ألن النيب 

الذي ال إخالص فيه ال متابعة فيه، إًذا يكفي اإلخالص، وعغى ك، حال ال بد من ذكرمها 
  يصرح ابلشيء رجمرد التوضيح.مًعا؛ ألنه أحياانً 

 ما تعدون مث، هذا الصوت الذي خيرج من اجلوال؟
ج، -ماذا يعده الناس؟ ألهن  يتنازعون يف بعض النهمات، ه، تدخ، فيما حرم هللا 

من املوسيقى أو ال تدخ،؟ خيتغفون فيها، وه، من مرد ميكن أن نرد مث، هذه  -وعال
نع ، جرس الدواب هو الفاص،، وهذا مثغه أيًضا مع األصوات إليه مما له أص، يف الشرع؟ 

األسف يوجد مث، هذا من طالب عغ ، يعين ننظر إىل عمال وننظر إىل وافدين وننظر إىل 
رجال أعمال وننظر إىل انس عاديني ونتحسر عغى ما يصدر من بعضه ، فإذا كان هذا من 

نة الدائمة يف حترمي املوسيقى طالب عغ  ويف بيت من بيوت هللا كان األمر أشد، وفتوى الغج
يف نهمات اجلوال منشورة ومعروفة، فإذا كانت هذه النهمة وك، إنسان عغى ما يدين هللا به 

فإذا كان يقارن بني هذه النهمة وبني اجلرس الذي يعغق عغى  -ج، وعال-عغيه أن يتقي هللا 
اليت يعغق عغيها الدواب الذي جاء النهي عن اصطحابه؛ جاء النهي عن اصطحاب الدابة 

اجلرس، فإذا كانت أشد إطرااًب من جرس الدواب منعت، وإن كانت أق، فاألمر سه،، فعغى 
وأن يقي  األمور بعضها عغى بعض ويرد أعماله  -ج، وعال-اإلنسان أن يتقي هللا 

 وتصرفاته إىل الشرع.
ص، يقول: قال بعض العغماء: ال بد من أن جيتمع يف العم، ثالثة شروط: اإلخال

 املتابعة، أص، اإلميان.
يعين األعمال اليت تشرتط فيها  {وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوًرا}

هذه الشروط، أعمال عموم الناس أو أعمال املسغمني، يعين اخلطاب املوجه املغزم بتحقيق 
ن ال يصح عم، هذين الشرطني، املسغمون أو غريه  أو عموم الناس؟ عموم الناس، إًذا اإلميا

بدونه، فال بد من حتققه فال يصرح به؛ ألن املفرتض أن الكالم موجه لغمسغمني، وعغى ك، 
حال قد يقول قائ،: إًذا ملاذا نقول: شروط الصالة تسعة: اإلسالم، والعق،، والتمييز، وهذه 

ف الشروط تذكر يف كتب العغ  اليت يدرسها طالب العغ  الذين ه  من خواص املسغمني، كي



 

 

 

 

2

5  
25 

 25 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

نقول: اإلسالم وه  مسغمون؟ ملاذا ال نشرتط اإلميان لصحة العغ ؟ أحيااًن يصرح ابلشيء إمنا 
هو رجمرد التوضيح، وأحيااًن يصرح به لالهتمام به والعناية بشأنه، وأحيااًن يصرح به؛ ألن 

إىل  -مذهب الشافعي-العم، ينتفي ابنتفائه، عرفنا أن القاضي حسني أرجع قواعد املذهب 
األمور مبقاصدها، فهي مخ   هيأن تكون أه  هذه القواعد و  جيبع، وزاد بعضه  مما أرب

قواعد، وأرجع الشيخ عز الدين بن عبد السالم الفقه كغه إىل اعتبار املصاحل ودرء املفاسد، 
 املفاسد من مجغتها.  قال الناظ : ءب، قد يرجع الك، إىل اعتبار املصاحل، فإن در 

                      ــــــــــ   لفقــــــــــ  مبــــــــــ     ــــــــــ    اا
.   

                      وبعـــــــــــــــ ها ال قـــــــــــــــ     يـــــــــــــــ ا   
.    

    .               املشقة الت سريا وجت ب
             رابعهـــــــــا ُ اـــــــــا يقـــــــــا   ال ـــــــــرر  

. 

 مخــــــاأل هــــــي ا مــــــ ر   ملقا ــــــ    
ــــــــمْع ُا ــــــــتاع  ملــــــــا ي قــــــــا                                                                            لشَّ

.   
              اثلثها ُكن هبا خبريا

.    
ــــ   ــــرر       ــــ ا ُ  ــــ   ل ــــ ا                 ي

. 
 قوالً أو قوٌل يف بعض النسخ قوالً ويف بعضها قوٌل.

ــــ  :   كَّاــــ    ــــا ة          خامســــها الع
.   

 إىل بــ  بع ــه   ــ  رجــع الفقــ 
ـــار  ال ـــْب ل ا ـــا ْ         وهـــي ا تب

.  
ـــــ   إىل ـــــ    ـــــا    ـــــ   يرجـــــع                    ب

. 

ــــا   كاــــ      ُهــــخلم امجاــــا م ع
ــــــــــــا                                   ا ــــــــــــ ةأل وا ــــــــــــ ة م ك اْع

.   
        والـــــــ رس ل افا ـــــــْ  القبــــــــا  ْ  

.  
ـــــــ س و  هـــــــخلم و  ـــــــْبا                 أوع  ج 

. 
داعي درء املفاسد؛ ألن درء املفاسد من  يعين إىل أول جزئيها وهي جغب املصاحل، وال

 جغب املصاحل.
ــا امجاــا  لت ا ــ            وإذا  ُر

هــــار ذ رهــــا   ــــ  التف ــــ                   .
.ُ 

 ،ابلتجمي، يعين إمجاال فهاك ذكرها عغى التفصي، ،وإذا عرفت اخلم  يعين القواعد اخلم 
 اوشرح أربعني بيتً  ،النظ  ون بيًتا منونصيب القاعدة األوىل من النظ  أربع ،مث أخذ يفص،
 ؛األمور مبقاصدها :القاعدة األوىل :مث فصغوا السيوطي وتبعه الناظ  قالوا ،حيتاج إىل وقت

لكنها القاعدة الثانية عند  ،فهذه هي القاعدة األوىل عند السيوطي يف األشباه وتبعه الناظ 
ور مبقاصدها الثانية، واألوىل عنده القاعدة ابن جُني ، ابن جني  يف األشباه والنظائر جع، األم

 :األوىل عنده ال ثواب إال بنية، والثانية األمور مبقاصدها، ه، هناك فرق بني القاعدتني؟ قال
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القاعدة األوىل ال ثواب إال ابلنية، والثانية األمور مبقاصدها، ه، هناك من فرق بني 
كما فع، السيوطي والناظ ؟ وه،   ،حدةأو ميكن إدراج القاعدتني يف قاعدة وا ؟القاعدتني

صنيع ابن جني  يف قسمه القاعدة إىل قاعدتني؟ ألن بعض الناس يستفيد من كتاب فائدة  
يضيف بعض  ،ولئال يظن به النق، احلريف من هذا الكتاب يُوجد بعض االختالفات ،كربى

ال  ،ما جاب جديد :يعين القاعدة األوىل األمور مبقاصدها قغنا ،جيدد يقدم يؤخر ،اإلضافات
سيما وأن فيه بعض األسطر حبروفها منقولة من أشباه السيوطي، بعض الناس يصري عنده 

إنه  :لئال يقال ؛ينق، كالم غريه ويقدم ويؤخر ويزيد وينقص ويتصرف ،شيء من النباهة
ظنًّا منه أن  ؛أخذه حبروفه من ذلك الهري، وبعضه  ينق، الصفحة والصفحتني من غري تهيري

وال شك أن مث، هذه التصرفات  ،كتاب األصغي لن يقع بيد كثري من الناس فيمشي عغيهاال
ألننا نرى أحيااًن بعض العغماء ينق، من غريه من غري  ؛داخغة يف القاعدة األمور مبقاصدها

واألمور  ،ينسبه إىل نفسه كامالً   ينتح، كتاابً  ،عزو صفحة وصفحتني ثالث أحياانً 
أو ينتح، أكثر الكتاب وينقغه من غري  ،تاب كامالً ويضيفه إىل نفسهقد ينتح، ك ،مبقاصدها

إن كان قصده من ذلك  ،ونعود إىل القاعدة األمور مبقاصدها ،وهو يف ذاك حمسن ،إشارة
هو  ،فاألمور مبقاصدها ،التكثر، والتشبع مبا مل يعط ونسبة هذا القول له وهو يف احلقيقة لهريه

وإن كان قصده ترويج الكالم إذا نسبه  ،فهو كالب  ثويب زور ،آمث هبذا متشبع مبا مل يعط
  .ألن من نطق به غري مقبول ؛لنفسه

يف بغد أو يف زمن ابن أيب العز يف شرح الطحاوية ج، كالمه منقول من كتب شيخ اإلسالم 
 ،ألنه عاش يف وقت حُترق فيه كتب شيخ اإلسالم وابن القي  ؟لكن ما يعزو ملاذا ،وابن القي 

  .ونه ال ينسب هذا الكالم هو مأجور عغى هذافك
إما  ،فكونه فتت هذه القاعدة وجعغها قاعدتني ،دتنا الكغية األمور مبقاصدهاعونرجع إىل قا

إمنا األعمال ابلنيات وإمنا لك، »أن يكون مغحظه احلديث الذي هو األص، هلذه القاعدة 
يعين تصرف ابن ؟ أو ما هو ظاهر عغى القاعدتني ال ثواب إال ابلنية ظاهر «امرئ ما نوى

عغى اجلمغتني يف احلديث أو ال؟ نع  ميشي بعض العغماء يرى  ،جني  ماشي عغى القاعدتني
اجلمغة الثانية مؤكدة لغجمغة األوىل وليست  -كما أييت يف كالم القرطيب-أن احلديث 
 ،شي كالم غريهمي ،فعغى هذا ما ميشي كالم ابن جني  ،فهما مبعىن واحد ،جديد مؤسسة ملعىن
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لع، السبب يف جع، القاعدة قاعدتني  :أقول ،قاعدة واحدة وال ميكن قسمها إىل قاعدتني
  -رضي هللا تعاىل عنه-جميء حديث عمر 

ُ
خرج يف الذي هو أص، هذه القاعدة امل

إمنا األعمال ابلنيات وإمنا لك، »أن النيب صغى هللا عغيه وسغ  قال:  ،الصحيحني وغريمها
وى؛ فمن كانت هجرته إىل هللا ورسوله فهجرته إىل هللا ورسوله، ومن كانت هجرته امرئ ما ن

لقرطيب فيه: يعين اجلمغة يقول ا «إىل دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إىل ما هاجر إليه
حتقيق الشرتاط النية واإلخالص يف  "وإمنا لك، امرئ ما نوى"حلديث وهي من االثانية 
 ،فجنح إىل أهنا مؤك  دة ،ذا ما يفيده اجلمغة األوىل، اجلمغة األوىل تفيد هذايعين وه ،األعمال

ألن األوىل نبهت عغى أن العم، يتبع النية  ؛ب، تفيد غري ما أفادته األوىل :وقال غريه
ألن اجلمغة األوىل نبهت عغى أن العم، يتبع النية  ؛تب احلك  عغى ذلكيرت ويصاحبها ف
ال  ،والثانية أفادت أن العام، ال حيص، له إال ما نواه ،عغى ذلكفيرتتب احلك   ،ويصاحبها

  ."ال ثواب إال ابلنية"هو قول ابن جني  يف القاعدة األوىل  ،إال ما نواه له حيص،
يعين إذا عمغه  ،ا حيص، لهاجلمغة الثانية تقتضي أن من نوى شيئً  :وقال ابن دقيق العيد

ومراده  ،وك، ما مل ينوه مل حيص، له ،بعدم عمغه رًعاشأو حال دون عمغه له ما يعذر  بشرائطه
لكن هناك نية  ،ا خمصوصاأما إذا مل ينو شيئً  ،ا وال عموماأي ال خصوصً  ،ما مل ينوه :بقوله

 ؛ويتخرج عغيه من املسائ، ما ال حيصى ،عامة تشمغه فهذا مما اختغفت فيه أنظار العغماء
وجغ   ،وقت صالة املهرب حان ىل أنشخص صغى العصر وجغ  يف املسجد يذكر هللا إ

لكن ه،  ،هذا مرابط يذكر هللا بني الصالتني إىل أن جاءت الصالة األخرى ،وانتظر املهرب
يعين وجد من يشرب وهو ما  ،ألنه ما فع، شيئا منها ؛يؤجر هذا املرابط عغى ترك املعاصي

أنك ما  ه، أنت مأجور عغى ؟ألنك ما شربت اخلمر ؛أنت مأجور :ه، نقول ،شرب
النية هي اليت متيز مث، هذا اجلغوس  ،ارتكبت بعض املعاصي من سرقة وزىن وغريمها؟ نع 

فإذا استحضر مع جغوسه وانتظار الصالة إىل الصالة وقراءة القرآن والذكر يف  ؛وهذا الرتك
ألنه إن خرج من املسجد ترتب عغيه االلتقاء  ؛هذا الوقت استحضر مع ذلك أال يزل

غيبة ومنيمة وكالم بذيء وسب  ؛لقاء اآلخرين قد يرتتب عغيه شيء من املعاصيو  ،ابآلخرين
إذا استحضر أنه ليكف  ،فريس، نظره إليهن ،وقد يكون يف طريقه نساء متربجات ،وشت 

فكونه ال  ،بصره عما يف الطريق ويكف لسانه عما يدور يف جمال  الناس يؤجر عغى ذلك
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ا فإن نوى شيئً  ؛وال حيص، ثواب ما تركه ،اب ما عمغهينوي شيئا البتة ال حيص، له إال ثو 
وكان السغف حيفظون صيامه   ،يعصي لئال ،يعصي جغ  يف املسجد لئال :قال ا مثالً إمجاليً 

  .إذا جغ  ال يعصي ،ابملكث يف املساجد
والثالث نوى  ؟أو يثاب بقدر هذه النية ارجممغة ،ه، يثاب عغى األمور التفصيغية ،النية جممغة

إذا  ،وال ينظر نظر حمرم ،قد يتيسر له سرقة ،يهتاب وال يسرق لئال ؛ه جغ  يف املسجدأن
اجلمغة الثانية تقتضي  :ولذلك يقول ابن دقيق العيد ؛استحضر مث، هذه األمور أجر عغيها

ا بعدم يعين إذا عمغه بشرائطه أو حال دون عمغه هل  يعذر شرعً  ،أن من نوى شيئا حيص، له
يعين هذا عغى  ،ا من غرمي مثالً يعين جغ  ابملسجد خوفً  ، ينوه مل حيص، لهوك، ما مل ،عمغه

ا ا هلذا األمر وال عمومً أي ال خصوصً  ،ما مل ينوه :ومراده يف قوله ،قدر ما يف ابله ويف نيته
ا لكن  ا خمصوصً أما إذا مل ينو شيئً  .وال عموم ،حيفظ جوارحه عن املعاصي ،أبن حيفظ صيامه
والنية  ،فالنية العامة تنفع ،فهذا مما اختغفت فيه أنظار العغماء ،مة تشمغهكان هناك نية عا

ويتخرج عغيه من املسائ، ما  ،وهذا هو منطوق احلديث ،أما مع عدم النية فال ،اخلاصة تنفع
كمن دخ، املسجد فصغى الفرض أو الراتبة   ؛وقد حيص، غري املنوي ملدرك آخر ،ال حيصى

دخ، املسجد فوجد الناس  ،ه حتية املسجد نواها أو مل ينوهافإنه حيص، ل ،قب، أن يقعد
إذا دخ، أحدك  املسجد فال جيغ  » :يقول -عغيه الصالة والسالم-والنيب  ،يصغون الفرض

 ،هلذا امتثاالً ص، ركعتني  ،ا هلذا األمرركعتني حتقيقً  ص،    :ه، نقول له ،«حىت يصغي ركعتني
وقد  ،ألن القصد ابلتحية شه، البقعة :ا؟ يقولتبعً  ص، مع اجلماعة والتحية تدخ، :أو نقول

مث أييت براتبة  ،حص، بعض الناس أييت إىل املسجد بعد طغوع الفجر فيصغي حتية املسجد
إذا طغع الفجر فال صالة إال ركعيت الفجر  ،اي أخي حتية املسجد ما هلا داعي :نقول ،الصبح
  .وحتية املسجد تدخ، ،فقط
حصول التحية ه،  ،فإنه حيص، له حتية املسجد نواها أو مل ينوها ،حيص، له التحية :قوله

دخ، املسجد والناس  ؟املراد به سقوط الطغب هبذا الفع، أو املراد الثواب املرتب عغى التحية
اإلمام كرب وركع وسجد مع  ،فإذا جاء أحدك  واإلمام عغى حال فغيصنع كما يصنع ،يصغون

ه، املقصود أنه حيص، له شه،  ،ن حيص، له حتية املسجداآل ،اإلمام وما صغى حتية املسجد
أو املراد به الثواب املرتب عغى حتية املسجد؟  ،البقعة الذي من أجغه شرعت حتية املسجد
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أو دخ، قب، صالة  ،شه، البقعة يعين إن نواها، التداخ، اآلن إذا دخ، واإلمام يف الفريضة
 ،ال يطالب :ر وهلا راتبة قبغية فصغى الراتبة نقولأو قب، صالة الفج ،قبغية راتبةالظهر وهلا 

لكن إن نوى حتية املسجد مع  ،حيص، له شه، البقعة بال شك ،حتص، له حتية املسجد
 الفريضة أو نوى حتية املسجد مع الراتبة حيص، له أجرها أو ال حيص،؟ 

إذا  :رجب قال يف أوائ، القواعد البن ،مسألة التداخ، يف العبادات ،يعين تداخ، العبادات
دخغت الصهرى يف  ،اجتمع عباداتن من جن  واحد ليست إحدامها مقضية واألخرى مؤداة

مث، هذا لو جاء واإلمام راكع فكرب لإلحرام ومل يكرب  ،فتدخ، النافغة يف الفريضة ،الكربى
 فمث، هذا لو نوى ،لكن لو كرب لالنتقال ومل يكرب لإلحرام مل تنعقد صالته ،لالنتقال تكفي

ن إ :والراتبة هذا إذا قغنا ،أو راتبة الظهر نوى فيها التحية بصالته حتية ركعيت الفجر مثالً 
فتدخ، يف  ؛هنا ليست مقصودة لذاهتاإ :أما إذا قغنا ،فتحتاج إىل نية ؛التحية مقصودة لذاهتا

يعين لو دخ، بعد صالة العشاء  ،لكنها ال تدخ، إال يف صالة مكونة من ركعتني ،أي صالة
وهذا ما  ،تدخ، فيها حتية املسجد أو ال؟ ما تدخ، حىت يصغي ركعتني ،أوتر بواحدة :قالو 

 صغى إال ركعة وهكذا.
 ..... طالب:

ال ما انعقدت الصالة أصال، ما دخ،، من دخ، واإلمام راكع وأراد أن يكتفي بتكبرية 
لصالة، إذا نوى تكبرية واحدة فغينو تكبرية اإلحرام؛ ألهنا هي ركن الصالة، وبدوهنا ال تنعقد ا

االنتقال الركوع فإن صالته مل تنعقد، فال بد أن ينوي تكبرية اإلحرام وتدخ، فيها تكبرية 
 االنتقال، وإن كربمها معا فهو األص،. 

قوله: حيص، له التحية، قغت: يعين أنه يسقط عنه الطغب ال ثواب التحية إال ابلنية، 
شرتاط تعيني املنوي، كمن عغيه صالة فائتة ال يكفيه أن وقال النووي: أفادت اجلمغة الثانية ا

ينوي الفائتة فقط حىت يعينها ظهرًا مثاًل أو عصرًا، والكالم يف هذا كثري، الكالم يف املراد 
ابجلمغتني كثري يف الشروح عند أه، العغ ، لكن هذا خالصة ما يقال فيه، والداعي ملث، هذا 

ديث وشرح احلديث له مواضع أخرى، لكن حنتاج إىل الكالم وإن كان لي  الكالم عن احل
مث، هذا الكالم لغفرق بني تصرف السيوطي وتصرف ابن جني ، الشيخ حممود محزة مفيت 
دمشق اقتصر يف قواعده اليت أمساها الفرائد البهية يف القواعد الفقهية، عندان الفرائد البهية يف 



 

 

 
31 

 31 شرح القواعد الفقهية 

هذا امسه الفرائد البهية يف القواعد الفقهية،  نظ  القواعد الفقهية، وكتاب حممود أفندي محزة
اقتصر يف قواعده عغى أوىل قاعديت ابن جني ، يعين اقتصر عغى قوله: ال ثواب إال ابلنية، ما 
جاب القاعدة اليت اتفقوا عغيها، وهي األمور مبقاصدها إمنا قال: ال ثواب إال بنية، فابن جني  

حث خاص، بعنوان: القاعدة األوىل، القاعدة الثانية؛ مجع بني القاعدتني وأفرد ك، واحدة مبب
ولذا صارت الكغيات عنده ستًّا بدال من مخ ، السيوطي اقتصر عغى الكالم األع ، األمور 
مبقاصدها، ويشفع له كالم القرطيب يف شرح احلديث، وأن الثانية مؤكدة لألوىل، وأما حممود 

ب إال بنية ومل يورد األمور مبقاصدها، ومعول محزة هذا اقتصر يف قواعده قال: قاعدة ال ثوا
حممود محزة معوله يف قواعده عغى قواعد ابن جني  عغى األشباه والنظائر البن جني ؛ ألنه 
حنفي مثغه، فيعول عغيه كثريًا وال خيرج عنه إال اندرًا، ب، أيخذ قواعده من كتب احلنفية، 

من كتب احلنفية، الشيخ عبدالرمحن بن  األص، قواعد ابن جني ، ويضيف إليها ما وقف عغيه
 سعدي رح  هللا اجلميع قال يف أوىل قواعده:

الن ة شرط لسـا ر العاـ         
هبـــا ال ـــاس والفســـا  ل عاـــ                               .

. 
هذه القاعدة األوىل عنده، فعدل عن تعبريه  األمور مبقاصدها إىل النية ملاذا؟ ألهنا 

، إمنا األعمال «ال عم، إال بنية»ث جاءت إمنا األعمال ابلنيات، ويف رواية: مبنطوق احلدي
ابلنية فجاء يف قاعدته األوىل مبنطوق احلديث، وأولئك عدلوا عن منطوق احلديث إىل ما هو 

 أع  عغى ما سيأيت تفصيغه إن شاء هللا تعاىل. 
فع القواعد وأجغها، يقول الشيخ ابن سعدي يف تقرير هذه القاعدة يقول: القاعدة أن

وتدخ، يف مجيع أبواب العغ ، فصالح األعمال البدنية والقغبية أعمال القغوب وأعمال 
اجلوارح إمنا هو ابلنية، وفساد هذه األعمال بفساد النية، فإذا صغحت النية صغحت األقوال 

: - صغى هللا عغيه وسغ-واألعمال، وإذا فسدت النية فسدت األقوال واألعمال، كما قال 
إذا تقرر هذا فاألص، املعول عغيه يف تقرير  «إمنا األعمال ابلنيات وإمنا لك، امرئ ما نوى»

إمنا األعمال »الذي سبق ذكره:  -رضي هللا تعاىل عنه-هذه القاعدة هو حديث عمر 
ابلنيات، وإمنا لك، امرئ ما نوى؛ فمن كانت هجرته إىل هللا ورسوله فهجرته إىل هللا ورسوله، 

ملا قررت  «انت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إىل ما هاجر إليهومن ك
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القاعدة إمنا األعمال ابلنيات، وأردفت مبا يزيد املسألة بيااًن وإيضاًحا، ويدخ، يف الباب ما مل 
 يدخ، يف اجلمغة األوىل عغى ما تقدم. 

سياق مدح أو ذم؟  «سولهفمن كانت هجرته إىل هللا ورسوله فهجرته إىل هللا ور »قال: 
ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها »سياق مدح بال شك اجلمغة الثانية، 

مدح أو ذم؟ ذم بال شك، قد يقول قائ،: أان حبثت عن زوجة يف  «فهجرته إىل ما هاجر إليه
بغدي ما وجدت، فانتقغت إىل بغد آخر ووجدت زوجة، أان ممدوح أو مذموم؟ أان هاجرت 
تركت بغدي إىل بغد آخر من أج، أن أتزوج، وأان يف بغدي ما رزقت، طرقت مجيع أبواب 
الرزق ما ُوف  قت، فهجرت بغدي وتركت معاريف وأقاريب إىل بغد آخر، ففتح هللا عغي أبواب 
الرزق يذم أو ما يذم؟ كيف جاء يف احلديث سياق ذم، وحنن نقول: هذا ما يذم؟ األمور 

، امرئ ما نوى، مىت يذم مث، هذا؟ يذم مث، هذا إذا أظهر لغناس بغسان مبقاصدها، وإمنا لك
مقاله، أو بغسان حاله، أو بشيء من تصرفاته وأفعاله، أنه إمنا هاجر هلل ورسوله يذم، ومن 

 أوضح األمثغة.
 سبب ورود احلديث. طالب:

ني كما سبب ورود احلديث ظاهر، لكن يبقى أن عندان مثال؛ غدا االثنني مثاًل واالثن
جاء سابًقا مما يشرع صيامه، يستحب صيامه، جاء الرتغيب يف صيام االثنني، فغو أن 
شخًصا قب، غروب الشم  بربع ساعة دخ، ومعه كي  فيه متر وفيه ماء وفيه قهوة وف،  
السماط جبواران، ووضع ما معه عغى هذا السماط، وانتظر األذان، فقال: بس  هللا وأك،، 

تطيع أحد أن يقول: إن األك، يف املسجد حرام، لكن صنيعه ممدوح وهو ما صام، ه، يس
أو مذموم؟ مذموم؛ ألنه يوحي لغناس أنه صائ ، لكن لو جاء الظهر مثال وف، السماط 

يف املسجد، ما أحد يغومه، األك، يف املسجد جائز ما مل يتسبب إىل  ىووضع الهداء وتهد
لو أك، الظهر ما أحد يغومه، لكن ملا انتظر ك،  تغويثه مثاًل وامتهانه، واال ما فيه إشكال،

شوي ينظر يف الساعة مث أذن قال: بس  هللا، فأظهر لغناس أنه صائ  نقول: مث، هذا يذم، 
واال لو أك، يف غري هذا الوقت ما يذم، فال شك أن مث، هذه األمور ال بد من مالحظتها؛ 

تحاي، عغى نفسه يعرف أن الرايء ألن األنسان قد حيبط عمغه بنفسه وهو ال يشعر، وقد ي
حمرم، وشرك أصهر، ويعرف أن احلديث عن النف  وإبراز ما كان يعمغه خفيًّا، يعرف أن هذا 
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إن مل حيبط العم، أنقص ثوابه، فتجده أييت بطرق ويغتوي، وأحيااًن يذم نفسه ليمدح، يذم 
قاصدها فمداخ، نفسه مبا يعرف الناس عنه أنه لي  فيه من أج، أن ميدح، واألمور مب

الشيطان وحي، الشيطان عغى املسغ  من أج، أن حيبط العم، أييت من هذه األبواب، األص، 
يف هذه القاعدة حديث عمر؛ ولذا مسعنا يف كالم أو سيأيت يف كالم الناظ  إن شاء هللا 

 تعاىل: 
األصلللللللل، يف األمللللللللور ابملقاصللللللللد      

 .ما جاء يف نص احلديث الوارد  .
ملللللللللال ابلنيلللللللللات        أي إمنلللللللللا األع

وهلللللللللللو ملللللللللللروي علللللللللللن الثقلللللللللللات                  .
. 

يضاف إىل ذلك مجيع النصوص اليت جاءت يف الكتاب والسنة يف اإلخالص، ويف 
إرادة وجه هللا، ويف ابتهاء وجه هللا، ك، هذه تضاف إىل احلديث لتكون أصاًل هلذه القاعدة، 

راتب النية، وهو قدر زائد عغى جمرد نية اإلخالص يقول الشيخ ابن سعدي رمحه هللا: من م
يقول:  -الذي هو اإلخالص هلل ج، وعال-العم،، فال بد من نية نف  العم،، واملعمول له 

وهذا هو اإلخالص، وهو أن يقصد العبد بعمغه وجه هللا ال يريد غريه، ويقول السيوطي: 
وغريه  من  األئمة الستة أخرجهحديث صحيح مشهور،  -رضي هللا عنه-حديث عمر 

-حديث عمر بن اخلطاب، وأخرجه ابن األشعث يف سننه من حديث عغي بن أيب طالب 
األشعث هو أبو داود سغيمان بن األشعث، والدارقطين يف غرائب مالك،  -رضي هللا عنه

، وابن عساكر يف أماليه -رضي هللا عنه-وأبو نعي  يف احلغية من حديث أيب سعيد اخلدري 
، كغه  بغفظ واحد، إمنا األعمال ابلنيات، وعند البيهقي -هللا عنه رضي-من حديث أن  

يعين من -ويف مسند الشهاب من حديثه  «ال عم، ملن نية له»يف سننه من حديث أن : 
وهو هبذا الغفظ يف معج  الطرباين الكبري من  «نية املؤمن خري من عمغه»: -حديث أن 

مسند الفردوس لغديغمي من حديث أيب حديث سه، بن سعد والنَّواس بن مسعان، ويف 
نية ابلغفظ مل يثبت إال من حديث عمر، فهذه األحاديث اليت ذكرها لموسى ما يتص، اب

السيوطي من حديث عغي وحديث أيب سعيد وحديث أن  وحديث أن  الثاين كغها ال 
هذا حديث ضعيف عند أه، العغ ، وإن   "نية املؤمن خري من عمغه"تثبت، وكذلك حديث 

ان معناه ميكن أن يوجه إىل معىن صحيح، نية املؤمن خري من عمغه، يعين النية ارجمردة خري ك
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من العم، ارجمرد، يعين النية بدون عم، ينوي اخلري هذا مأجور، لكن يعم، اخلري بدون نية 
 هذا مأزور ال يؤجر. 

قال له النيب عغيه  -رضي هللا عنه-ويف الصحيح من حديث سعد بن أيب وقاص 
إنك لن تنفق نفقة تبتهي هبا وجه هللا إال أجرت فيها، حىت ما جتع، يف يف  »لصالة والسالم: ا

يعين ال هجرة  «ولكن جهاد ونية»: -رضي هللا عنهما-ومن حديث ابن عباس  «امرأتك
: -رضي هللا عنه-بعد الفتح ولكن جهاد ونية، ويف السنن األربعة من حديث عقبة بن عامر 

، والنصوص «لسه  الواحد ثالثة اجلنة وفيه وصانعه حيتسب يف صنعته األجرإن هللا يدخ، ا»
يف هذا املعىن كثرية جدًّا، قد تواتر النق، عن األئمة يف تعظي  قدر حديث النية، حديث عمر 
تواتر عنه  النق، يف تعظي  هذا احلديث والرفع من شأنه، فقال أبو عبيد: لي  يف أخبار 

غ  شيء أمجع وأغىن وأكثر فائدة منه، واتفق الشافعي وأمحد بن حنب، النيب صغى هللا عغيه وس
وابن مهدي وابن املديين وأبو داود والدارقطين وغريه  عغى أنه ثغث العغ ، ومنه  من قال: 
ربع العغ ، ووجه البيهقي كونه ثغث العغ  أبن كسب العبد يقع بقغبه ولسانه وجوارحه، وجه 

كسب العبد يقع بقغبه ولسانه وجوارحه، من ذلك اإلميان قول   البيهقي كونه ثغث العغ  أبن
وعم، ونية، قول ابلغسان واعتقاد ابجلنان وعم، ابألركان، فهذه ثالثة من متعغقات 
الكسب، فالنية أحد أقسامها الثالثة، ب، هي أرجحها؛ ألهنا قد تكون عبادة مستقغة وغريها 

الناس موعظة بغيهة، بكى الناس منها، لكنه مل اإلنسان نطق ووعظ  أنحيتاج إليها، يعين لو 
يؤجر عغيها أو يؤزر؟ أيمث لو أنه صغى أبد الدهر بهري نية أمث  -ج، وعال-يقصد هبا وجه هللا 

يف صالته، ولو أنه نوى اخلري وبيت النية وحدث نفسه بفع، اخلري ال شك أنه يؤجر عغيه 
نع وعزم عغى فعغه ما تيسر له، ال شك أنه ولو مل يفعغه، إذا مل يتمكن منه، ب، منعه منه ما

 يؤجر عغيه، لغحافظ أيب احلاسن طاهر بن مفو  ز األندلسي يقول:
عملللللدة الللللللدين عنللللللدان كغمللللللات                           

أربللللللللع مللللللللن قللللللللول خللللللللري الربيللللللللة                   .
. 

اتللللق الشللللبهات وازهللللد ودع مللللا            
             للللللللللي  يعنيلللللللللك واعمغلللللللللن  بنيلللللللللة     .

. 
ودع ما » «وازهد فيما يف أيدي الناس»فذكر حديث النعمان يف اتقاء الشبهات 

واعمغن   «من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه»ما لي  يعنيك  «يريبك إىل ما ال يريبك
وقال ابن مهدي أيًضا: حديث  «إمنا األعمال ابلنيات»: -رضي هللا عنه-بنية حديث عمر 
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، يف ثالثني اباًب من العغ ، وقال الشافعي: يدخ، يف سبعني اباًب، منه  من يقول: النية يدخ
إن هذا من ابب املبالهة، يعين لغحث عغى فه  احلديث وتطبيق احلديث من اإلمام الشافعي 
أنه يدخ، يف سبعني اباًب ذكر السيوطي ما يدخ، فيه من األبواب فزادت عغى السبعني، يعين 

سيوطي يف األشباه ذكر أكثر من سبعني اباًب يدخ، فيه هذا احلديث؛ ليبني ابلتفصي، عند ال
فساد قول من قال: إن مراد الشافعي بقوله: يدخ، يف سبعني اباًب من العغ  املبالهة، قال: 
وإذا عددت مسائ، هذه األبواب اليت لغنية فيها مدخ، مل تقصر عن أن تكون ثغث الفقه، 

مسائ، هذا الباب أو هذه األبواب هو عدد أبواب إذا عددت أو ربعه، يقول: وإذا عددت 
فصغت مسائ، هذه األبواب ال تقصر عن أن تكون ثغث العغ ، أو ربع العغ ، يقول الناظ  

 رمحه هللا تعاىل: 
األصلللللل، يف األمللللللور ابملقاصللللللد          

مللا جللاء يف نللص احلللديث الللوارد                                   .
. 

األعملللللللللال ابلنيلللللللللات                 أي إمنلللللللللا
وهللللللللللللو مللللللللللللروي عللللللللللللن الثقللللللللللللات                    .

. 
احلديث حديث األعمال ابلنيات مل يثبت إال من طريق عمر بن اخلطاب، فهو فرد 
مطغق، وعن عمر مل يثبت إال عن عغقمة بن وقاص الغيثي، وعن عغقمة مل يثبت إال من 

مد بن إبراهي  التيمي مل يثبت إال عن حيىي بن سعيد طريق حممد بن إبراهي  التيمي، وعن حم
األنصاري، مث عن حيىي انتشر انتشار واسع جدًّا حىت قي، إنه روي عنه من أكثر من سبعمائة 
طريق، قوله: وهو مروي عن الثقات، ال ندخ، الصحابة يف هذا؛ ألهن  ليسوا حباجة إىل 

الطبقة الرابعة إىل حيىي بن سعيد، ال شك  توثيق، وأما من بعده  من التابعني واتبعيه  إىل
أهن  ثقات، يناسب جمموعه  اجلمع الثقات، لكن إذا نظران إىل مفرداهت  فإنه مروي عن ثقة 
ال عن ثقات، فقوله: وهو مروي عن الثقات، إمنا يقصد بذلك جمموع رواة احلديث، يعين 

نه يريد بذلك أنه جاء من سغسغة إسناد احلديث، جاء إبسناد رجاله ثقات، لكن لو قدر أ
طرق متعددة من طريق الثقات نقول: ال، هو يف طبقاته األربع فرد مطغق، ال يصح إال عن 
هؤالء األربعة؛ ولذا انتقد من يقول يف تعريف احلديث الصحيح هو احلديث الذي يرويه 

ه ال يغزم العدول الضابطون مع اتصال، أو ما اتص، سنده بنق، العدول الضابطني، انتقد، ألن
أن يرويه العدول يرويه عدل واحد يكفي، ضابط واحد يكفي، عدل ضابط يكفي، ال يغزم 
أن يروى من طرق متعددة وال من طريق العدول الضابطني، وإمنا يكفي واحد؛ ولذا ال 
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يف التعريف الصحيح أنه ما اتص، سنده بنق، العدل الصواب يشرتط تعدد يف الرواية، ولذا 
، وما زاد عغى ذلك فهو نور عغى نور، لكن ال يقال: العدول الضابطني، الضابط الواحد

حبيث يتوه  بعض الناس أنه ال يصح إال إذا تعددت طرقه؛ ولذا انتقد من قال هذا، وهو 
هذا اخلرب  انالنووي رمحه هللا، إال إذا كان يريد بذلك سغسغة اإلسناد الذين من طريقه  ورد

  عدول ضابطون لكن اجلمغة العبارة ال شك أهنا حمتمغة، وهو ولو كان إسناًدا واحًدا، فه
مروي عن الثقات، قالوا: وذا احلديث ثغث العغ ، يعين هذا احلديث ثغث العغ ، وقي،: ربعه، 

 فج، ابلفه .
وهـــ  ل الســـبع     يـــ خ         

 ــن اامــاش الشــاُعي ينقــ              .
. 

رح يف ضمن شروح كتب السنة، وشرح أيًضا تقدم هذا، وحديث األعمال ابلنيات ش
بشروح مفردة، يعين أفرد ابلشرح ولو صنف فيه جمغدات ما هو كثري؛ ألنه يدخ، يف السبعني 
الباب فتحتاج إىل ذكر هذه السبعني الباب ابلتفصي،، يعين كما صنع ابن هبرية يف حديث 

الفقه، وذكر مواضع االتفاق  من يرد هللا به خريًا يفقهه يف الدين، أدخ، حتته مجيع أبواب
واالختالف، وطبع الكتاب يف جزئني، أحيااًن أتيت يف جمغد طبعة الشام ممكن أن أتيت مبجغد 
وطبع أيًضا يف جمغدين، فاحلديث هذا يف غاية األمهية فطالب العغ  عغيه أن يعىن به، النية إمنا 

ية، منها متييز العبادات عن شرعت ملقاصد جغيغة، شرعت ملقاصد يف الشريعة يف غاية األمه
العادات، ومتييز رتب العبادات بعضها من بعض، الوضوء والهس، مثاًل يرتدد بني التنظف؛ 
والتنظيف هذا عبادة أو عادة؟ عادة، وشرع أيًضا لغتربد، وشرع أيًضا لرفع احلدث الذي هو 

أن حنك  عغى عبادة، كيف يتميز هذا من هذا؟ شخص دخ، املهتس، فاغتس،، لي  لنا إال 
ظاهره، ه، يستطيع إنسان أن يقول: غسغك هذا ال جيزي، أو يقول: جيزي، وهو ما يدري 
عنه؟ هو ميكن اغتس، لغتربد، أو اغتس، لغتنظف، استح ، اغتس، لرفع احلدث، هذه األمور 

فإن قصد بذلك التنظف ما ارتفع احلدث، إن قصد  -ج، وعال-ال يطغع عغيها إال هللا 
مل يرتفع احلدث، إن قصد بذلك رفع احلدث ارتفع، فاملعول يف الفارق بني هذه  بذلك التربد

الصور النية والقصد اإلمساك عن األك، قد يكون لغحمية، مريض قال له الطبيب: ال أتك، 
ملدة أربع وعشرين ساعة، ه، نستطيع أن نقول: اإلنسان هذا صائ ، هو ممسك، صائ  

النية اإلمساك وعدم األك، قد يكون لغحمية، وقد يكون  ابملعىن الغهوي، لكن املدار عغى
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هبذه العبادة  -ج، وعال-لغتداوي، أو لعدم احلاجة إليه، وقد يكون لغتقرب إىل هللا 
، فإذا صام؛ «من صام يوما يف سبي، هللا ابعد هللا وجهه عن النار سبعني خريًفا»العظيمة، 

ضر نية الصيام الشرعي، فإنه ال يستفيد ألن الطبيب قال له: ص ، األك، يضرك، ومل يستح
شيًئا، إن قال الطبيب: ال أتك، ملدة أربع وعشرين ساعة، وقال: فرصة مادام أان ممنوع من 
األك،، ملاذا ال أنوي الصيام، ينفعه أو ما ينفعه؟ ينفع تشريك عبادة مبباح؛ ألنه ملا قي، له: 

يًئا يضرك، ملاذا مل يشرب ماء يف ص ، مقصود الطبيب بذلك أو ال أتك، يعين ال أتك، ش
أثناء النهار، يعين لو كان القصد عدم األك، املقصود به األك، الذي يضره، فكونه امتنع 

، دل عغى أنه ما -ج، وعال-عن ك، شيء حىت املاء الذي ال يضره متقراًب بذلك إىل هللا 
، فيؤجر -ج، وعال- عدل من الصيام واإلمساك الغهوي إىل الشرعي إال بنية التقرب إىل هللا

عغى هذه النية، قال له الطبيب: عغيك أن متشي يف اليوم ثالثة كيغو، وعنده سور املقربة 
ثالثة كيغو، وعنده رصيف يف الشارع ثالثة كيغو، وعنده املطاف وعنده املسعى كغها متفاوتة، 

د الذريعة املوصغة كونه يطوف عغى املقربة ولو بهري نية تعظي  املقبور، ال شك أنه من ابب س
إىل الشرط، مينع، لو مشى يف الشارع عغى الرصيف امتثااًل لقول الطبيب: أنت حباجة إىل 
املشي، نقول: مباح، إذا قال: بدال من  أمشي يف الشوارع وأجوب الشوارع أذهب إىل 
املطاف وأطوف يف ك، يوم عشرة أسابيع حتص، يل املطغوب وأكثر، نقول: ما عدل عن 

، والبحث عن األجر فهو مأجور، -ج، وعال-إىل املطاف إىل لنية التقرب إىل هللا الشارع 
لو قال: ال، املسعى أفض،، املسعى طريق مستقي ، وما فيه أدىن إشكال يعني عغى املشي، 
ماذا يقال له؟ نقول: إن السعي ال يشرع إال يف نسك، يف حج أو عمرة، يسأل كثري من 

؟ نقول: ال، ما فيه أجر، ملاذا؟ ألنه أفض، من رما فيه أج الناس عن السعي فيه أجر أو
املطاف يف املشي، يعين مع األسف أن بعض الناس أييت إىل مكان هذه العبادة، يعين 
املطاف بنية املشي؛ ولذلك جتد بعضه  )مكم ،( رايضة، ومع األسف إذا كان هذا بعد من 

نق( و)كنادر( اجلزم حقت الغعب النساء، وقد رأينا بعض من يغب  تكميغة رايضة )تر 
ابلكرة، وجيي لغمطاف، مث، هذا ما أدري وهللا ه، كونه حيص، عغى أجر؟ ال سيما إذا كان 

 من نوع مأمور ابلسرت، فهذا إىل اإلمث أقرب. 
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فعغى ك، حال هذا يقرر لنا القاعدة الكربى األمور مبقاصدها، وك، من الوضوء 
يكون فرًضا ونذرًا ونفالً، والتيم  قد يكون عن احلدث والهس، والصالة والصوم وحنوها قد 

أو اجلنابة وصورته واحدة، فشرعت النية لتمييز رتب العبادات بعضها من بعض، كذا يف 
األشباه وحنوه لغشيخ ابن سعدي رمحه هللا، ويقول احلافظ ابن رجب يف شرح األربعني: النية 

كالم ابن رجب إىل الدرس القادم إن شاء هللا   يف كالم العغماء تقع مبعنيني ..، ولعغنا نرجئ
 تعاىل، وهللا أعغ . 

 وصغى هللا وسغ  وابرك عغى عبده ورسوله نبينا حممد وعغى آله وصحبه أمجعني.
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يف درس األم  طرحنا مسألة إكمال القواعد اخلم  عغى شيء من اإلجياز أو 

ري من اإلخوان الذين مسعت أصواهت  االستمرار يف القاعدة األوىل وإيفاءها بعض حقها، فكث
يرغبون يف البسط، وأننا لو مل ننهي إال القاعدة األوىل لكفى، هذا الذي حص، ابألم ، 
لكن اإلخوة املنظمني لغدورة قالوا: إن رغبته  يف إكمال القواعد عغى أي وجه كان؛ ألن 

ا هلا مدًدا معينة، عنده  مدة زمنية حمددة لدراسة متون معينة وفنون حددوها ه ، وضربو 
فعغى هذا اجتهنا إىل هذا واعذروان عن طي كثري من املسائ، اليت طالب العغ  أبم  احلاجة 
إليها، فمادامت هذه رغبته  فه  أه، الشأن، وعغى هذا ننهي إن شاء هللا تعاىل القاعدة 

 األوىل يف هذا اليوم، وغدا يف الثانية والثالثة، وبعده يف الرابعة واخلامسة.
 

احلمد هلل رب العاملني، وصغى هللا وسغ  وابرك عغى عبده ورسوله نبينا حممد وعغى آله 
وصحبه أمجعني، يف آخر الدرس املاضي ذكران أن النية إمنا شرعت ملقاصد جغيغة مهمة؛ من 
أمهها متييز العبادات من العادات كما يقول أه، العغ ، ومتييز رتب العبادات بعضها من 

الوضوء والهس، قد يفعغه اإلنسان لغتربد، قد يفعغه لغتنظيف ال سيما الهس،، بعض، فمثاًل 
وقد يفع، ذلك عبادة؛ لرفع احلدث أو التجديد، فيختغف احلك  يف هذا وهذا، اإلمساك 
أيًضا وعدم األك، قد يكون لغحمية والتداوي، أو لعدم احلاجة إليه، فشرعت النية؛ لتمييز 

الصيام قد يكون نفاًل، وقد يكون فرًضا، وقد يكون نذرًا، والهس، العبادة عن غريها، وأيًضا 
-قد يكون فرًضا، وقد يكون نفاًل، فشرعت النية؛ لتمييز هذه العبادات، احلافظ ابن رجب 

يف شرح األربعني يقول: النية يف كالم العغماء تقع مبعنيني: أحدمها متييز  -رمحه هللا تعاىل
يز صالة الظهر عن صالة العصر مثاًل، متييز صيام رمضان العبادات بعضها عن بعض، كتمي

من صيام غريه، أو متييز العبادات من العادات، كتمييز الهس، من اجلنابة من غس، التربد 
والتنظف وحنو ذلك، وهذه النية هي اليت توجد كثريًا يف كالم الفقهاء يف كتبه ، واملعىن الثاين 

مع  -ج، وعال-هو هللا وحده ال شريك ال أم غريه، أم هللا مبعىن متييز املقصود ابلعم،، وه، 
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غريه، وهذه النية هي اليت يتكغ  فيها العارفون يف كتبه  يف كالمه  عغى اإلخالص وتوابعه، 
وهي اليت توجد كثريًا يف كالم السغف املتقدمني، لو نظران يف مثال ذُك ر يف كتب أه، العغ  

ث مرات، فما رجع من احلجة الثالثة، دخ، البيت فإذا أن شخًصا حج من بهداد ماشًيا ثال
أبمه انئمة فنام بقرهبا ومل تشعر به، استيقظت يف أثناء الغي، فإذا بولدها عندها، فقالت: اي 
فالن، أسقين ماء، مسعها ومل ميتث،، مرهق تعبان جاي من احلج عغى قدميه ماشًيا، مث انتبه 

فكأنه مل يسمع وهو يسمع ابلفع،، مث يف املرة الثالثة الثانية، وقالت: اي فالن، أسقين ماء 
قالت: اي فالن، أسقين ماء، فعاد إىل نفسه ابلغوم فقال: أحج نفالً ماشًيا وطاعة األم واجبة، 
ب، من أوجب الواجبات، واملاء عغى خطوتني أو ثالث وال أمتث،، قام وأحضر املاء هلا، فغما 

له: عغيك أن تعيد حجة اإلسالم، من الذي  أصبح ذهب ليسأل عن صنيعه هذا، فقي،
يقول له مث، هذا الكالم؟ الفقيه يقول له مث، هذا الكالم؟! ميكن؟ ما ميكن؛ ألن النية اليت 
يتحدث عنها الفقهاء موجودة، وص، إىل امليقات، ولىب ابحلج، وأتى ابلشروط، واألركان، 

الكالم عغى النية الثانية، يعين مع  والواجبات، ورجع، ما يف فقيه بيقول له: أعد احلج، لكن
األسف أن كثري من طالب العغ  هذا موجود اآلن، يعين من السه، اليسري عغيه أن أييت 
أحد زمالئه ويطرق الباب، ويقول: عندان مشوار ويركب بعد صالة العصر وال يرجع إال بعد 

سرور، وقد تقول له هزيع من الغي،، وقد يتطغب املشوار أايًما وهو يف ذلك فرح مبسوط م
أمه: أوصغين إىل أخيت، خالتك يف احلي نفسه، فيصعب عغيه ويقول: وهللا أان مشهول، 
وإيش بيدي، أان عندي اختبارات وعندي مراجعة وعندي درس يتأهب لغدرس املهرب ما 
ميديين، مشكغة أن هذا موجود بكثرة ما هو موجود بندرة، يعين كثري من البيوت تعاين من 

شكال، واألسئغة يف هذا ارجمال حد  ث وال حرج، والولد من األخيار وطالب عغ  هذا اإل
ويالزم الشيوخ، فإذا قي، له أدىن أمر أوصغنا إىل املكان الفالين أو أحضر لنا كذا، يقول: أان 

 مشهول، هذه هي النية اليت يتحدث عنها احلافظ ابن رجب رمحه هللا. 
يعين موافقة هلذه الفتوى، ال، لكن ينبهي أن ننتبه  وال يعين أننا نقول: إن حجه ابط،

ملث، هذه األمور، ال بد أن يكون هلذا الكالم وقع يف النف ، يعين نراجع حساابتنا وال يغزم 
من هذا أن نوافق من أفتاه ببطالن حجة اإلسالم، إمنا يساق مث، هذا الكالم لبيان أمهية 

ألمور واملفاضغة بني العبادات، يعين أنت ارتكبت اإلخالص يف العم،، وأيًضا املوازنة بني ا
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مستحب لو ميرك زمي، يقول: وهللا نيب نعتمر، يقول: جزاك هللا خريًا، أنت أعنتنا عغى اخلري، 
لكن لو تقول له أمه أو أبوه: نيب نعتمر، ثق، عغيه، يقول: وهللا أان مشهول، أان ما ين 

احلج، املقصود رفقة فالن وعالن،  املقصود ذات العمرة وال ذات لي  ، صار فاضي
مث، هذه األمور من أصعب األمور إليه صحبة  يفواإلنسان يدرك من نفسه إذا اسرتس، 

األخيار، يعين جتد شخًصا من خيار الناس إذا طرق الباب أو دخ، اسرتاحة فيها جمموعة من 
تعودوا عغيه من الكالم األخيار الشباب تربموا به ملاذا؟ ألنه ال جياذهب  أطراف احلديث الذي 

الذي بعضه مباح وجير إىل غري املباح؛ فتجد يثق، عغى كثري من اإلخوان رفقة مث، هؤالء، 
ابستمرار، وإن شاء هللا نظن هب   -ج، وعال-وسببه أهن  ما عودوا أنفس  عغى ما يرضي هللا 

يكون قضاؤه يف اخلري، وأهن  قد مير هب  فائدة أو شيء يتذاكرون مسألة، لكن غالب الوقت 
املباح، وقد يتناول احملظور؛ ألن من اسرتس، يف املباح، ال بد أن يقع يف احملظور، والتجربة 
شاهدة هبذا إذا كانت هذه القاعدة األمور مبقاصدها تنص عغى املقاصد وهو مجع مقصد 
وعمدهتا حديث النية كما تقدم، ومعىن النية يف الغهة القصد، والقصد له مراتب مخ : 

 اهلاج ، واخلاطر، وحديث النف ، واهل ، والعزم:
فخللللللللاطر فحللللللللديث الللللللللنف  فاسللللللللتمعا              مراتب القصد مخ  هاج  ذكروا

.  
يغيلللللللللللله هلللللللللللل  فعلللللللللللللزم كغهللللللللللللا رفعلللللللللللللت                 

إال األخلللللللللللللري ففيللللللللللللله اإلمث قلللللللللللللد وقلللللللللللللع                   .
. 

 -ج، وعال-نف ؛ ألن هللا يعين ما فيه إمث مبجرد اهلاج ، أو اخلاطر، وال حديث ال
عفا عما حدثت به النف  ما مل يتكغ  أو يعم،، يغيه هٌ  اهل  كذلك ال إمث فيه؛ من ه  
حبسنة كتبت له، لكن من ه  بسيئة فغ  يعمغها مل تكتب، إن تركها من جراء كتبت له، وإال 

ا من أول األمر عغى حسب املانع منها؛ إن كان املانع منها عدم القدرة فإن كان انصرافه عنه
فهو جمرد َه ، وإن كان االنصراف عنها بعد معاجلة وحماولة مث عجز فال شك أنه أيمث هبذا، 

إذا التقى املسغمان بسيفيهما فالقات، واملقتول يف النار، قالوا: هذا القات،، فما »وهو العزم 
ه  يقولون:  هذا عزم وفيه مؤاخذة، «ابل املقتول؟ قال: إنه كان حريًصا عغى قت، صاحبه

: نواك هللا خبري أي قصدك، هذا ما -يقول بعضه  منه-النية يف الغهة القصد، وقد يقولون 
يوجد يف كتب الغهة؟ يوجد، ويوجد أيًضا يف كتب العغ  يف الشروح يف التفاسري، يقولون مث، 

ل: ، فه، يصح أن يقو -ج، وعال-هذا، وإذا حبثت يف النصوص ما جتد إضافة النية إىل هللا 
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نواك هللا أو ال يصح؟ إخبار، هذا إخبار ولي  بوصف وال تسمية، ودائرة اإلخبار أوسع، 
 توسع فيها أه، العغ . ي

 -ج، وعال-العزم الذي هو املرتبة األخرية من مراتب القصد جيوز أن يضاف إىل هللا 
مه؛ فأول من أو ال؟ العزم هذه املسألة ذكرانها يف مقدمة مسغ  عند قوله: فإذا ُعزم يل متا

يستفيد منه أان إذا ُعزم مبين لغمجهول والفاع، حذف لغعغ  به وهو هللا ج، وعال، وأم سغمة 
القراءة املعروفة )فإذا عزمُت فتوك،  «فعزم هللا يل فقغتها»يف كتاب اجلنائز من صحيح مسغ : 

ذكر شيخ  -ج، وعال-عغى هللا( هذا عزم، هذا العزم، عغى ك، حال إضافة العزم إىل هللا 
اإلسالم: أن لغسغف فيها قولني؛ منه  من قال: يضاف إىل هللا ج، وعال، يوصف ابلعزم، 
وهو األصح قاله شيخ اإلسالم، والقول الثاين من أقوال أه، السنة: إنه ال يضاف؛ ألنه مل 
يثبت به خرب وال يوصف الرب ج، وعال إىل أنه يعزم، قال القول األول وهو األصح أنه 

ذكر هذا يف الفتاوى يف اجلزء السادس عشر، مقتضى قوهل :  -ج، وعال-هللا  يضاف إىل
يقول: إمنا فرق من فرق  -رمحه هللا-النية يف الغهة القصد أنه ال فرق بينهما، لكن ابن رجب 

بني النية واإلرادة والقصد وحنومها؛ لظنه  اختصاص النية ابملعىن األول الذي يذكره الفقهاء، 
ابلفرق بني العادة والعبادة، أو التمييز بني رتب العبادات، هذا الذي يذكره يعين املتعغق 

ال بد أن يكون هناك فرق بني النية والقصد عنده ، أما من يقول: إن النية  حينئذ  الفقهاء، و 
والقصد مبعىن واحد، وأن النية تشم، ما يبحثه الفقهاء وما يوجد يف كالم كثري من السغف، 

كما قال احلافظ ابن رجب، فال فرق بينهما؛ ولذا يقول: إمنا   -ج، وعال- والعارفني ابهلل
فَلرَّق َمن فَلر ق بني النية واإلرادة والقصد وحنومها؛ لظنه  اختصاص النية ابملعىن األول الذي 
يذكره الفقهاء، فمنه  من قال: إن النية ختتص بفع، الناوي، واإلرادة ال ختتص بذلك، كما 

صغى هللا -هللا أن يهفر له وال ينوي ذلك، وقد ذكران أن النية يف كالم النيب يريد اإلنسان من 
مبعىن اإلرادة؛ ولذلك  حينئذ  وسغف األمة إمنا يراد هبا هذا املعىن غالبا، فهي  -عغيه وسغ 

 گ گ گ گ ژيعرب عنها بغفظ اإلرادة يف القرآن كثريًا كما يف قوله تعاىل: 

 ائ ائ ى ى ې ژوله: وق  ٢٥١آ   اران:  ژ ڳڱ ڳ ڳ ڳ

 ڻ ں ڱں ڱ               ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ            ڳ گ ژوقوله:   ٧٦ا نفا :  ژ ەئەئ
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إىل آخر ما ذكر من   ١٢الش رى:  ژ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ
 ژ    ڤ  ڤ ڤ  ڤ ٹ ژاآلايت، وقد يعرب عنها يف القرآن بغفظ االبتهاء يف قوله تعاىل: 

  ١٧٥البقرة:  ژ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژوقوله:   ١٢ال   : 
 ٻ ٻ ٻ  ٻ ژوقوله:  ١٦١البقرة:  ژ کک ک ڑ  ڑ ژ ژ ژوقوله: 

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ  ڀ ڀ پ پ پ پ

فابتهاء وجه هللا هو اإلخالص، وهو   ٢٢١النساس:  ژ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ
م وذكران يف الدرس األول أن ارجمغة جمغة األحكا -جمغة األحكام-، يف ارجمغة النية، وهو اإلرادة

العدلية اليت أجرب القضاة عغى العم، مبا فيها من مواد يف آخر الدولة العثمانية، يف مقدمتها 
مائة قاعدة، وذكران شراح ارجمغة، وأهن  شرحوا هذه القواعد يف جمغة األحكام يف املادة الثانية 

ود األمور مبقاصدها، يعين أن احلك  الذي يرتتب عغى أمر يكون عغى مقتضى ما هو املقص
من ذلك األمر الشارح، وقغنا أيًضا يف الدرس األول: إن ارجمغة هذه توىل شرحها من املسغمني 
من توىل، ومن النصارى من توىل، يعين كثري من احملامني من النصارى تولوا شرح ارجمغة إلفادة 

نسان أن ، فإذا أراد اإللتسهي، أمر احملاماة عنده املسغمني؟ أو لتسهي، أمر احملاماة عنده ؟ 
يفه ، يتوىل شرحه ومعاانته يهمه هذا؛ ألن احملامي يهت  مبث، هذه ارجمغة ليكسب القضااي، 

حاجته تدعوه إىل االهتمام مبا هو  -صاحب احلاجة-وال شك أن صاحب االهتمام 
صدده، وقغنا يف حديث اقتناء الكغب أن أاب هريرة قال أو زرع قال ابن عمر، وكان صاحب ب

ه هذا الغفظ فيحفظه ويضبطه، لي  معناه الشك يف أيب هريرة أو اهتاما له، زرع، يعين يهم
أبًدا، فاالهتمام ك، يهت  مبا حيتاج إليه، ولو قدر أنه وجد يف هذا املكان طبيب ويشرح 

نفر كثري من احلاضرين ال يهت  هلذا  مثالً فبدأ مرض الضهط  -األعراض والعالج-أمراض 
- من هذا املرض، لكن هات اإلخوان الغي فيه  شيء من هذا األمر، ملاذا؟ ألنه ال يعاين

جتد كثري من اإلخوان الغي هذا األمر  -نسأل هللا أن يسبغ نعمة الصحة والعافية لغجميع
ورقة، بدأ ابلسكر وإيش عالجه، وإيش أعراضه؟ وإيش قغ  و فيه  وهذا املرض، ك، بيده 

ن الغي فيه  هذا املرض يهتمون به، زميغه الغي ينفع، وإيش الغي ما ينفع، جتد بعض اإلخوا
الذي جبواره ال يغقي له ابال، ملاذا؟ ألنه ال حيتاج هذا، هذا احملامي سغي  رست  ابز لي  



 

 

 
44 

 44 شرح القواعد الفقهية 

مبسغ ، ومع ذلك شرح ارجمغة وغريه شرحوا ارجمغة من غري املسغمني، إمنا ملا يهمه  من شأهن  
مواد تقنني لغشرع، هي مأخوذة يف اجلمغة  يف احملاماة، حيتاجون لفه  هذه، يعتربوهنا أنظمة

من الفقه، احلنفية جبمغتها مأخوذة من الفقه احلنفي، لكن هؤالء من غري املسغمني، إمنا اعتنوا 
: مث -يقرب من هذا القاعدة قاعدة إمنا األعمال ابلنيات-من هذا الباب، هذا الشارح يقول 

حفظ األمور مبقاصد فاعغيها، أي أن اعغ  أن الكالم  هنا عغى حذف املضاف، والتقدير 
األحكام الشرعية اليت ترتتب عغى أفعال املكغفني منوطة مبقاصده  من تغك األفعال، فغو أن 
الفاع، املكغف قصد ابلفع، الذي فعغه أمر مباًحا كان فعغه مباًحا، وإن قصد أمرًا حمر ًما كان 

عبارة عن الوجوب، والندب، واإلابحة فعغه حمرًما، واألحكام ترتتب عغى أفعال املكغفني هي 
 والكراهة، والتحرمي.
 :-انظ  القواعد-يقول الناظ  

مث كللللللللللللللللالم العغمللللللللللللللللا يف النيللللللللللللللللة                 
ملللللللن أوجللللللله كالشلللللللرط والكيفيلللللللة                    .

. 
والوقللللت واملقصللللود منهللللا واحمللللل،                 

  فهلللاك فيللله القلللول ملللن غلللري خغللل،                 .
.  

مقصللللللللللللودها التمييللللللللللللز لغعبللللللللللللادة                  
ممللللللللا يكللللللللون شللللللللبهها يف العللللللللادة                    .

. 
كملللللا متيلللللز بعضلللللها ملللللن بعلللللض                 

يف رتللللللللللب كالهسللللللللللل، والتوضلللللللللللي                    .
. 

متيز  هذا ابلنسبة ما يغتب  بهريه، العبادة اليت تغتب  بهريها ال بد فيها من النية اليت
العبادة عن العبادة، أو رتب العبادات، أما ما ال يكون عادة يعين عبادة حمضة، ال ميكن أهنا 

حتاج إىل نية أو ما حيتاج عنده ، ما حيتاج إىل نية، وكذلك ما ال يغتب  يتدخغها العادة؛ ف
وقراءة القرآن،  بهريه ال حيتاج إىل نية، يقولون: اإلميان ابهلل تعاىل واخلوف منه والرجاء والنية،

واألذكار، هذه متميزة بصورهتا هذه ال مييز فيها بني عبادة وعادة؛ ألهنا ال أتيت، هذه 
عادات، هذه ال أتيت عادات، لكن يف كثري من أحوال مسغمة الدار كما يقولون يعين شب 
الشاب ونشأ بني أبوين مسغمني ورآه  يصغون فيصغي معه ، رآه  يذكرون هللا، يذكر هللا 
معه ، وقد خال ذلك عن النية، يتصور أو ما يتصور؟ يتصور، ويف البغدان اليت مسخت، 

وينقضه بفعغه،  -ج، وعال-البغدان اليت كان أهغها مسغمني ومسخت يوجد من يذكر هللا 
يعين قالوا يف بالد البوسنة واهلرسك قب، احلرب األخرية يقول شخص: أان وقفت عغى شيخ  

ويكثر من قول ال إله إال هللا، وبني يديه مصحف جوامعي، اجلوامعي  كبري حليته بيضاء كثة،
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الكبري، ويبيع السمك يقول: كغما ابع مسكة قطع ورقة ولفها فيه، يعين ما يدري وإيش 
املصحف وهو يقول: ال إله إال هللا، فمث، هذا ال بد من أن يدخ، اإلسالم من جديد، وأن 

 تهرس فيه النية وحسن القصد. 
عض الناس جتده يقول: ال إله إال هللا وهو يطوف يف قرب، ه، يفه  معىن ال إله يعين ب

: أبو -رمحه  هللا-إال هللا، ه، تنفعه ال إله إال هللا؟ ما تنفعه، وهؤالء كما قال أئمة الدعوة 
جه، أعرف منه  بال إله إال هللا، ملاذا؟ ألنه رفض أن يقول: ال إله إال هللا؛ ألنه يعرف املعىن 

فمث، هؤالء يرد عغى كالمه  يقولون: اإلميان ال حيتاج إىل النية، أو  {أجعل اآللهة إلها واحًدا}
حيتاج إىل النية، النية اليت يذكرها الفقهاء قد ال ترد هنا، لكن النية اليت ترد  الاخلوف والرجاء 

ة ال حتتاج إىل يف كالم السغف ال بد منها هنا اليت أشار إليها احلافظ ابن رجب، قالوا: الني
ألهنا متميزة بنفسها، وسيأيت الكالم يف آخر الباب أن النية ال حتتاج إىل نية؛ ألهنا  قالوا:نية، 

يغزم عغى اشرتاط النية فيها التسغس،، يغزم عغيها التسغس،، أو الدور؟ التسغس،، يغزم عغيها 
تسغس، يف املستقب،، التسغس،، يف املاضي أو يف املستقب،؟ ألن عندان تسغس، يف املاضي و 

وهذا تسغس، يف املاضي وهو ممنوع، ألننا نقول: النية حتتاج إىل نية، النية اليت قبغها حتتاج إىل 
نية، لكن التسغس، يف املستقب، ال مانع منه؛ مثاله: الشكر، وجدت نعمة تشكر هللا عغيها، 

مة تشكر هللا عغيها، وال توفيقك هلذا الشكر نعمة تشكر هللا عغيها، توفيقك لغشكر الثاين نع
يقال يف هذا تسغس،؛ ألن التسغس، يف املستقب،، ومطغوب، خبالف التسغس، يف املاضي، 
وهذه املسألة تبحث يف تسغس، احلوادث، مذكورة يف كالم شيخ اإلسالم وغريه، فمنه  من 

عه يف املاضي مينع التسغس، مطغًقا وعغيه جيري قول املعتزلة بفناء اجلنة والنار، ومنه  من مين
دون املستقب،، ومنه  من جييزه يف املاضي واملستقب، وهو معروف مبحوث يف كتب العقائد، 
وقراءة القرآن ه، ميكن أن تغتب  قراءة القرآن بهريها؟ ما ميكن، فالنية اليت مييز فيها بني 

فقط ال ينوي  إال إذا كانت قراءة اإلنسان عغى جهة التعود هنا، الغه العبادة والعادة ال ترد 
بذلك أجرًا وال يتعبد هبذا، وهذا بعيد، واألذكار ألهنا متميزة يف صورهتا، نع  جيب يف القراءة 
إذا كانت منذورة لتمييز الفرض من غريه، وأما األذان فاملشهور أنه ال حيتاج إىل نية، يعين 

ار إليها ابن رجب، النية فرق بني النية األوىل اليت يذكرها الفقهاء وبني النية الثانية اليت أش
الثانية ال بد منها يف مجيع هذه األمور، ال بد منها أن يكون العم، خالص هلل ج، وعال، 
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غتمييز بني العادة لوهذا معىن اشرتاط النية يف األعمال كغها، لكن النية اليت يذكرها الفقهاء  
األذان فاملشهور أنه ال حيتاج إىل والعبادة ال ترد هنا؛ ألن األذان ال يغتب  بهريه، قالوا: وأما 

نية وفيه وجه؛ ألنه قد يستحب لهري الصالة فتجب النية لغتمييز، مىت يستحب األذان لهري 
، األمر الثاين يعين ال نفه  «إذا تهيغت الهيالن فبادروا ابألذان»الصالة؟ يعين جاء يف اخلرب: 

ص، ال اي إخوان، كرران مرارًا أن املراد من كالمه  أن هذا ال حيتاج إىل نية، ال حيتاج إىل إخال
ج، -ابلنية اليت ال حيتاج إليها هنا ما مييز العبادة عن العادة، هذا املقصود، أما اإلخالص هلل 

هبذه العبادة أمر ال بد منه، وهذا الذي نبه إليه  -ج، وعال-وخاصة التقرب إىل هللا  -وعال
وإمنا »شرتاط التعيني فيما يغتب  دون غريه، ودليغه احلافظ ابن رجب رمحه هللا، األمر الثاين ا

؛ ألن أص، النية فه  من أول احلديث إمنا األعمال ابلنيات فيشرتط «لك، امرئ ما نوى
التعيني يف الفرائض لتساوي الظهر والعصر مثاًل، يعين لو شخص فاتته صالة الظهر، ودخ، 

تسقط إن شاء هللا، بت احداهن مع اإلمام يف صالة العصر، وقال: سأصغي أي صالة كان
أان أصغي مع هذا اإلمام أربع ركعات، سواء كانت ظهرًا، أو عصرًا، وإذا سغمت جبت أربع 
ركعات اثنية أايًّ كانت، هو صغى أربع ركعات واقتدى ابإلمام، لكن ما جاء ابلنية اليت تعني 

الظهر صغى الظهر، مث نوى عبادة عن عبادة، لو نوى غري املطغوب فاتته السنة القبغية لصالة 
السنة القبغية، مث بعد أن جاء أبربع ركعات بنية السنة القبغية، مث جاء بركعتني بنية السنة 
البعدية، يصح أو ما يصح؟ اآلن الغي بعد الصالة مباشرة وقت لغسنة القبغية أو البعدية؟ 

يقضي السنة القبغية، لكن البعدية بال شك فينوي هباتني الركعتني السنة البعدية، مث بعد ذلك 
لو شخص قال: أان عغي ست ركعات؛ أربع قب، الصالة وثنتني بعدها، وكغها نف، فال حيتاج 

يصغون هبذا، فاتته الراتبة قب، الصالة فأداها  ميكنه متييز، وهذا حال كثري من عامة الناس، 
كن هو ال يعرف بعد الصالة قضاء، واألص، أن يؤدي السنة البعدية قب، قضاء القبغية، ل

األص، من الفرع، ما يدري أيه  كغها سنن واحلمد هلل، هذا ال يالم وال يؤاخذ وصالته 
صحيحة إن شاء هللا تعاىل، وتقع موقعها، لكن طالب العغ  الذي يعرف أن هذا ال بد منه 

ال يهت  به، فيشرتط التعيني يف الفرائض التصال الظهر والعصر فعال وسورة فال مييز بينهما إ
راتبة الفجر وراتبة الظهر وهكذا، وأما كابلتعيني، وكذلك الرواتب تعني إبضافتها إىل الفريضة  

تعيني مكان الصالة وزماهنا فال يشرتط وال يضر اخلطأ فيه، يعين لو أخطأ قال: أان أصغي 
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وما  ةيعين يف نيته أن يصغي يف هذه الهرفة أو يف ارجمغ ، وتبني له أنه يف الهرفة أو يف الصال
 ، ما يضر هذا؛ ألن تعيني املكان والزمان ال قيمة له.أشبه ذلك

والزكاة ال بد فيها من تعيني الفرض من النف،، يعين إذا كان عغيه زكاة مفروضة وظن 
ها كامغة، مث جاءه سائ، فأعطاه مئة رايل بنية النف،، فغما راجع احلساابت وجد اأهنا قد أد

روضة مائة رايل جتزئ أو ما جتزئ؟ ما جتزئ، ال بد من أن عغيه من الفرض من الزكاة املف
ينوي هبا الزكاة املفروضة، وأما الصوم ففي رمضان ال يغتب  فال حيتاج إىل تعيني، وأما القضاء 
فال بد من تعيينه، وأما احلج والعمرة فال يشرتط التعيني فينصرف األول إىل الفرض والباقي 

احلج أمرها أوسع من سائر العبادات، بدلي، أهن  نووا، مث  ن نُذر؛ ألن النية يفأنف، إال 
غريت نيته  بعد أن وصغوا إىل البيت، فدل عغى أن النية يف احلج والعمرة يف النسك أوسع، 

هو مل حيج الفريضة تقع عن الفريضة ولو حج نفالً، ويف و فمث، هذا لو قال: أان أحج نفاًل 
فريضته خغ، ارتكب مبطاًل أو ترك ركنا وهو ال يشعر، ويف نيته أن حجته األوىل صحيحة 
وجمزئة ومسقطة لغطغب، مث حج بعدها نفالً، عغى كالم أه، العغ  أهنا جتزئ، جتزئ، الثانية 

-األمر الثاين الذي ذكره احلافظ ابن رجب  تقوم مقام الفريضة عندان مسألة التشريك يعين
ابلعبادات كغها، يعين لو حص، تشريك،  -ج، وعال-وهو اإلخالص والقصد هلل  -رمحه هللا

التشريك يف العبادة أقسام كما يقول أه، العغ ، أن ينوي مع العبادة ما لي  بعبادة كمن 
بيحة، وأما لو نوى بهسغه أو ذبح هلل ولهريه، فهذا التشريك حمرم، ب، شرك يوجب حرمة الذ

وضوئه رفع احلدث مع التربد ففي وجه ال يصح، يعين كالسابقة واألصح الصحة؛ ألن التربد 
حاص، قصده أو مل يقصده، ومثغه احلمية مع الصيام، والطواف مع املشي الذي أشران إليه يف 

عغيه -غي ، النيب الدرس املاضي، ومثغه الصالة لغفرض والتعغي ، احلج ألداء النسك والتع
خذوا »وصغى ليعغمه  وحج وقال:  «صغوا كما رأيتموين أصغي»يقول:  -الصالة والسالم
-؛ ألنه مبني عن هللا -عغيه الصالة والسالم-فالتعغي  مقصود يف أفعاله  «عين مناسكك 

هو التجارة  يباعث األصغال. السفر لغحج والتجارة هذا ال يضر إال إذا كان -ج، وعال
 تبع، لكن إذا حج ويف نيته أن يبتهي من فض، هللا هذا ال يضره إن شاء هللا تعاىل. واحلج

القس  الثاين أن ينوي مع العبادة املفروضة عبادة أخرى مندوبة، وفيه صور منها ما ال 
يقتضي البطالن، وحيصالن مًعا كمن نوى الفرض والتحية، ومنها ما حيص، به الفرض فقط  
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ض والتطوع، ومنها ما حيص، النف، فقط كما لو أخرج دراه  ونوى كما لو نوى حبجه الفر 
هبا الفرض والتطوع، يعين أخرج مئة رايل وقال: هذه زكاة، وأيًضا نف، هذا إذا كان الفرض 
يستوعب املبغغ، أخرج مئة رايل وعغيه ألف زكاة، نقول: هذه بعضها فرض وبعضها تطوع، 

ه مخسني  زكاة ومخسني أراد أن يزيدها فهذه هي نقول: ال، ما تصح إال تطوع، لو كان عغي
املسألة اليت تذكر يف األصول كتب األصول، القدر الزائد عغى الواجب ه، جيب؟ أو 
الواجب واجب وما زاد عنه تطوع؟ ه  يفرقون بني الزايدة املتميزة بنفسها والزايدة اليت ال 

عن عشرين من عنده عشرين دينار تتميز بنفسها، ومثاهل  يف كتب األصول كمن أدى دينارًا 
جيب عغيه نصف دينار، فأخرج دينارًا نصفه واجب ونصفه الثاين نف،، لكن ه، نقول: إن 

الفطر، يعين لو  ةهذه الزايدة متميزة، أو يتصف الك، ابلوجوب، كما لو أدى كيًسا عن صدق
ا فيه مخسة أدى صاعني ك، واحد متميز، نقول: واحد فرض والثاين نف،، لكن لو أدى كيسً 

آصع مثاًل وهو فرد واحد، هذه زايدة غري متميزة أتخذ حك  الواجب، بعض املسائ، ما 
يظهر فيها أثر لغخالف، لكن عغى هذا الكالم لو دخ، املسبوق واإلمام راكع، يعين القدر 

مرة واحدة، هذا القدر الواجب،  ابلتسبيحالواجب من ركوع اإلمام ما حيقق الطمأنينة، وأييت 
ات املسبوق هذا وأدركه يف القدر املستحب، الزاد عغى الواجب يدرك الركوع أو ما يدرك؟ ف

يعين حىت عغى قول من مينع إمامة املفرتض ابملتنف،؛ عند احلنابغة املفرتض ال أيمت ابملتنف،، 
هذا جاء واإلمام راكع، وقد انتهى من القدر الواجب وأدركه يف القدر املستحب، يدرك 

ما يدرك؟ ملاذا يدرك وه  يقولون: املفرتض ال أيمت ابملتنف،؟ ألن بعض اإلخوان  الركعة أو
جييب ابعتبار أن هذا هو الواقع، واقع الناس كذا، وال أحد يقول له: أعد، وال مُسع وال شيء 

 ابلنسبة ملن؟
 ....... طالب:

 صحيح واإلمام واجب أو لي  بواجب؟ 
 ....... طالب:

مت ابملتنف،، الصحيح أن نقرر املسألة أول قب، ك، شيء، إذا واملفرتض ال جيوز أن أي
تقررت وفهمت سه، الصحيح نع  قدر زائد غري متميز بنفسه حىت عغى قول من ال جييز 
إمامة املفرتض خغف املتنف،، الصالة صحيحة؛ ألنه إذا كان القدر الزائد غري متميز أيخذ 
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لك هذه القاعدة يعين لو أفين فيها سنني حك  الواجب، املسائ، ك، مسألة جتر أخرى؛ ولذ
ما انتهت؛ لذلك كالم الشافعي تدخ، يف سبعني اباًب، تدخ، يف مجيع األبواب ال يف سبعني 
اباًب فقط، منها ما يقتضي البطالن يف الك،؛ كما لو نوى الفريضة والراتبة، دخ، وقد أقيمت 

صر أييت أبربع سنة مطغقة جاء احلث صالة الظهر يقول الراتبة أربع ركعات، أو قب، صالة الع
عغيها، وحديثها قاب، لغتحسني، فقال: أان أصغي مع هذا اإلمام العصر فرًضا واألربع اليت 
جاء احلث عغيها، ومنها ما يقتضي البطالن يف الك، كما لو نوى الفريضة والراتبة مل تنعقد 

وأان يف الصالة، جتهيز  : إين ألجهز جيشي-رضي هللا عنه-أصاًل، يف البخاري قال عمر 
احلك  الشرعي لنف  اجلهاد  هاجليوش هذا أمر مندوب يف الشرع عغى حسب ما يقتضي

، فما حك  االنصراف عن اهلدف األصغي؟  املقصود حكمه حكمهالذي جيهز له اجليش، 
األصغي؟ الذي هو الصالة اليت هو بصددها إىل أمر آخر وإن كان مستحًبا؟ كتجهيز 

ص، من أمري املؤمنني اخلغيفة الراشد فال أثر له يف الصالة، الصالة صحيحة، اجليش، هذا ح
، ومثال يف مستحب مع مستحب، يصغي «إن يف الصالة لشهال»واإلقبال عغى الصالة أوىل 

صالة التهجد يف الدور الثاين يف املسجد احلرام، ويط، عغى املطاف وينظر الناس ميوجون 
واإلمام يقرأ آايت مؤثرة ويبكي، والناس يبكون معه، نقول:  ويتذكر املوقف العظي  فيبكي،

 هذا تشريك، أدخ، عبادة يف عبادة، يؤثر أو ما يؤثر؟
 طالب: .......

إن يف »مث، صنيع عمر رضي هللا عنه، ما يؤثر، لكن اإلقبال عغى ما هو بصدده 
ابحلج والعمرة مًعا، كما لو أحرم   اهذا أوىل، أن ينوي مع الفرضة فرًضا آخرً  «الصالة لشهال

أو نوى الهس، والوضوء معا فإهنما حيصالن معا، نوى الهس، والوضوء معا حيصالن، نوى 
احلج والعمرة معا يعين قران حيصالن، أما لو طاف بنية الفرض والوداع صح يف الفرض صح 

عغه لطواف الفرض ويدخ، الوداع تبًعا قالوا: والصواب أنه يكفي؛ ألنه يت  به االمتثال جل
عغه آخر عهده ابلبيت، لكن لو نوى بطوافه القدوم وطواف العمرة جلآخر عهده ابلبيت، 

يعين قغنا: إنه إذا نوى طواف الزايرة مع طواف الوداع يكفي عن الزايرة يسقط به الفرض 
ويدخ، طواف الوداع معه؛ ألن املقصود أن يكون آخر عهده ابلبيت، مث، املقصود بتحية 

ر عهده ابلبيت، وهذا ال جيغ  حىت يصغي ركعتني، حيص، أبي شيء، املسجد يكون آخ
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لكن لو نوى أول ما يقدم طواف القدوم مع طواف العمرة، ما الذي يتجه؟ وما الذي يدخ، 
فيه من هذه الصور؟ يعين ما حيص، به الفرض فقط كما لو نوى حبجه الفرض والتطوع 

لو أخرج دراه  ونوى هبا الفرض  يدخ، يف هذه الصورة ما حيص، به النف، فقط، كما
والتطوع، ه، نقول: إنه مما يقب، البطالن كما لو نوى الفريضة والراتبة؟ أو نقول: إن ما 
يتعغق ابملناسك أمره واسع؟ يعين لو افرتضنا أنه طاف لغوداع، ويف ذمته طواف الزايرة، ما 

ف الوداع، األص، أنه ال طاف لغزايرة وسافر مباشرة، نقول: هذا ما نوى الزايرة، نوى طوا
جيزي وإمنا لك، امرئ ما نوى، لكن من أه، العغ  من يتسامح يف مث، هذا، ويقول: كما لو 
نوى نفاًل حبجه يقع فرًضا، وهذا نوى نفاًل عغى سبي، التجوز، يعين الوداع ابلنسبة لطواف 

و نوى حبجه الزايرة أمره سه،، نوى طواف الوداع ويف ذمته الركن طواف الزايرة، كما ل
ويف ذمته الفرض؛ ولذا يصحح بعض العغماء حجه ويقولون: طوافه هذا يكفيه  الكام، نفاًل،

وينصرف إىل الفرض، وإذا نوى فرضني بطال كما لو أحرم حبجتني مًعا، أو أحرم بعمرتني 
يعين مما ال يستوعبه الوقت، أحرم حبجتني أو عمرتني، ما احلك ؟ ه، نقول: يصح اإلحرام 

دى فرض واحد والثاين يكون لهًوا، أو نقول: إنه ال يصح اإلحرام بنسكني مًعا، وهذا ويتأ
فهو رد، فيكون ابطال، وه، يتصور أداء  -عغيه الصالة والسالم-لي  عغيه أمر النيب 

 حجتني يف سنة واحدة أو ال يتصور؟ يتصور أداء حجتني من شخص واحد؟
 طالب: .........

جة من مغيون شخص، ال، ال نريد من شخص واحد. ال، واحد، يتصور مغيون ح
يعين أنت افرتض أنه انصرف من مزدلفة يف منتصف الغي، وطاف الزايرة وأهنى أعمال احلج، 
ما بقي إال املبيت والرمي، مث أحرم حبجة اثنية ووقف بعرفة قب، طغوع الفجر ومر مبزدلفة 

 جبمع، وذهب إىل مىن ورمى، يتصور أو ما يتصور؟ 
 ......... طالب:

ألنه ال يصح اإلحرام الثاين ويف ذمته شيء من اإلحرام األول، ال يصح، نع  لكن 
يبقى أن حجة الشخص األول أو ينوب عنه اثنني فرق، شخص ينوب عن شخصني مث، 
هذا، أما اثنان ينوابن عن شخص واحد يف آن واحد فاملسألة حم، خالف بني أه، العغ ،  

كغف ثالثني شخًصا يصومون عنه الشهر هو معذور، وكغف   كما يف قول احلسن، نع  لو
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ثالثني شخًصا صح عنده، واملسألة خالف بسطها حيتاج إىل وقت، أن ينوي مع النف، نفال 
آخر كهس، اجلمعة والعيد فإهنما حيصالن، والقاعدة يف التداخ، كما قرر احلافظ ابن رجب 

يقول: إذا اجتمع عباداتن من جن  يف  يف قواعده؛ يف القاعدة الثامنة عشرة -رمحه هللا-
وقت ليست إحدامها مفعولة عغى جهة القضاء، وال عغى طريق التبعية لألخرى يف الوقت 
تداخغت أفعاهلما واكتفي فيهما بفع، واحد، وهو عغى ضربني: أحدمها أن حيص، له ابلفع، 

أمثغة ذلك من عغيه  الواحد العباداتن مجيًعا، بشرط أن ينويهما مجيًعا عغى املشهور، ومن
حداثن أصهر وأكرب؛ فاملذهب أنه يكفيه أفعال الطهارة الكربى إذا نوى الطهارتني مجيًعا، 
وعنه ال جيزئه عن األصهر حىت أييت ابلوضوء، واختار أبو بكر أنه جيزئه عنهما إذا أتى 

مما واحدا ينوي خبصائص الوضوء ابلرتتيب واملواالة وإال فال، ولو كان عادًما لغتيم  فتيم  تي
به احلدثني أجزأه عنهما بهري خالف، يعين ألن الصورة واحدة والضرب الثاين أن حيص، له 
إحدى العبادتني بنيتها وتسقط عنه األخرى، ولذلك أمثغة منها: إذا دخ، املسجد وقد 
 أقيمت الصالة فصغى معه  سقطت عنه التحية، ومنها املعتمر إذا قدم املعتمر مكة فإنه يبدأ
بطواف العمرة ويسقط عنه طواف القدوم، وفروع هذه القاعدة كثرية جدًّا، فغرياجع الكتاب 

 قواعد ابن رجب يف القاعدة الثامنة عشرة. 
وأما وقت النية فاألص، أن وقتها أول العبادات، وخرج عن ذلك الصوم فيجوز تقدمي 

مث، النية تقرتن بتكبرية  نيته عغى أول الوقت؛ لعسر مراقبته يعين أول الوقت بدقة، يعين
اإلحرام يف الصالة، لكن ه، يتصور مث، هذا يف الصيام، يعين مع بزوغ الفجر تنوي؟ ال ما 
يتصور، أجازوا تقدمي النية يف الصيام عغى أول الوقت؛ لعسر مراقبته، ب، بعضه  أوجب 

اجب إال به إمساك التقدم عغى الوقت؛ ألنه ال يت  الواجب إال به؛ ولذا قالوا مما ال يت  الو 
جزء من الغي،، وغس، جزء من الرأس، احتياطا لغوجه واحتياطا لغنهار، فيجوز تقدمي نيته 
عغى أول الوقت؛ لعسر مراقبته، هذا يف الفرض، وأما يف النف، فالدلي، دل عغى جواز أتخري 

 هباواجلهر النية إىل أثناء النهار، وليعغ  أن النية هي جمرد القصد، وهي من أعمال القغب، 
هذا -يف الصالة  -صغى هللا عغيه وسغ -: فص، يف هديه -رمحه هللا-بدعة، قال ابن القي  

إذا قام إىل صالة قال: هللا أكرب، ومل يق، شيئًا  -صغى هللا عغيه وسغ -كان   -يف زاد املعاد
عات إماًما أو قبغها وال تغفظ ابلنية ألبتة، وال قال: أصغي هلل صالة كذا مستقب، القبغة أربع رك
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مأموًما، وال قال أداء وال قضاء وال فرض الوقت، وهذه عشر بدع تتعغق ابلنية مل ينق، عنه 
أحد قط إبسناد صحيح وال ضعيف، وال مسند، وال مرس،، لفظ واحدة منها ألبتة، ب، وال 
عغى أحد من أصحابه وال استحسنه أحد من التابعني وال األئمة األربعة، وإمنا غر بعض 

يف الصالة إهنا ليست كالصيام، وال يدخ، فيها أحد إال  -رمحه هللا-ملتأخرين قول الشافعي ا
ابلذكر  -رمحه هللا تعاىل-بذكر، فظن أن الذكر تغفظ املصغي ابلنية، وإمنا أراد الشافعي 

 -صغى هللا عغيه وسغ -تكبرية اإلحرام لي  إال وكيف يستحب الشافعي أمرا مل يفعغه النيب 
ة واحدة، وال أحد من خغفائه وأصحابه، وهذا هديه  وسريهت ، فإن أوجدان أحد يف صال

حرفًا عنه يف ذلك قبغناه وقابغناه ابلتسغي  والقبول، وال هدي أكم، من هديه  وال سنة إال 
نص عغى  -حديث عمر-، واحلديث -صغى هللا عغيه وسغ -ما تغقوه عن صاحب الشرع 

 تغحق هبا الرتوك، تغحق هبا الرتوك أو ما تغحق؟اشرتاط النية يف األعمال، وه، 
 طالب: .......

 عندالشافعي نع ، ينفي أن الشافعي قال ابجلهر ابلنية، معروف عند املتأخرين كثري، و 
غريه  من احلنفية وغريه  متأخري الفقهاء اعتمدوا هذا، لكن ال يعين أنه صحيح مع خغوه 

صح عغى اشرتاط النية عغى األعمال احلديث ن ژ ې ۉ ۉ ۅ ژمن الدلي، أبًدا، 
وه، تغحق الرتوك أو ال؟ واملراد ابلرتوك األمور املتعغقة برتك شيء كرتك الزان وشرب اخلمر، 
يعين ه، يؤجر اإلنسان عغى ترك الزان وعغى ترك شرب اخلمر من غري النية أو ال يؤجر؟ إذا 

، ونوزع أبن الرتك أيضا نوى أجر بال شك. قال السيوطي: ال تشرتط؛ ألهنا ليست بعم،
 عم، وهو كف النف . 

يف شرح الك رماين عغى البخاري يقول: فإن قغت: الرتوك أيًضا عم،؛ ألن األصح أن 
الرتك كف النف  فيحتاج إىل النية، قغت: نع ، إذا كان املقصود منه امتثال أمر الشارع 

تحصي، الثواب إىل لج فيه وحتصي، الثواب، أما يف إسقاط العقاب فال، فالتارك لغزان حيتا 
النية، أما ترك العقاب فال يعاقب عغيه ولو مل ينو، قغت: ومما يستدل به عغى أن الرتك عم، 

 قول الصحايب:
 فذاك منا العم، املضغ  ،ُ   لئن قعدان والنيب يعم، 
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عغيه الصالة -قعد وترك العم، مع النيب  -عغيه الصالة والسالم-من جغ  والنيب 
عم، فذاك منا  -عغيه الصالة والسالم-يبين املسجد، مسى تركه  ملشاركته  وهو -والسالم

 يغزم التسغس، عغى ما تقدم. لئالالعم، املضغ  ُ،، وأما عم، القغب كالنية فال يتناوهلا حديث؛ 
ه، النية ركن أو شرط؟ قال السيوطي: األكثر أهنا ركن؛ فألهنا داخ، العبادة وذلك 

داخ، املاهية، والشرط يكون خارج املاهية، فه، النية داخ، املاهية شأن األركان؛ ألن الركن 
أو خارج املاهية؟ يعين خارج هي يف األص، خارج املاهية وتستمر..، يشرتط استصحاب 
حك  مبعىن أال ينوي القطع، فهي شرط ابعتبار أهنا خارج املاهية، لكنها مطغوبة إىل الفراغ 

ج العبادة وتستمر إىل النهاية، يعين واستقبال القبغة تكون من العبادة، يعين كسرت العورة خار 
قب، الشروع يف الصالة إىل أن تنتهي الصالة كسائر الشروط، واختار القاضي أبو الطيب 
وابن الصباغ أهنا شرط، واملتقرر أهنا شرط، ذكر السيوطي وغريه أشياء تتعغق هبذه القاعدة يف 

ول النوااي يف مسائ، كثرية من املعامالت والطالق عغ  العربية، يعين دخول املقاصد ودخ
وغريها معروف، حىت إقامة احلدود حتتاج إىل نية، اشرتطوا هلا نية، ال بد يف إقامة احلد من 
اشرتاط النية. إيش معىن هذا الكالم؟ يعين لو أن إنسااًن ُسجن الرتكابه الزان وهو غري حمصن 

يُنفذ يف احلال؟ ال، ُيسجن مث بعد ذلك يُنفذ حده مئة جغدة، ُسجن قب، ذلك، يعين ه، 
عغيه احلك . هذا حاول اهلرب من السجن، فقال الوايل: اجغدوه مئة جغدة، تكفي هذه املئة 
عن احلد؟ ما تكفي. طيب هذا اهت ، جاء واشي وقال لغحاك : إن هذا الشخص حاول 

أن ضرب مئة جغدة أنه مل اهلروب من السجن، فقال: اجغدوه مئة جغدة، مث تبني لغوايل بعد 
حياول، شهد ك، املوجودين أنه ما حاول، وصار مظغوًما هبذه املائة، تكفي عن اجلغدة احلد 
أو ما تكفي؟ مقتضى اشرتاط النية إلقامة احلد أهنا ال تكفي، ما جغد بنية إقامة احلد، يقول: 

رب ذلك يف الكالم؛ فقال جتري قاعدة األمور مبقاصدها يف عغ  العربية أيًضا، فاألول ما اعتُ 
سيبويه واجلمهور ابشرتاط القصد فيه فال يسمى كالًما ما نطق به النائ ، والساهي، وما 
حتكيه احليواانت املعغمة، وخالفه بعضه  فغ  يشرتطه ومسى ك، ذلك كالًما واختاره أبو 

 مخ  كن أن نسرده يففيه ميحيان، لكن هذا الكالم له توابع وله مسائ، فقهية متعغقة 
دقائق أو ننتظر يبدأ به بدال من األسئغة غدا؟ مه  جدا، وفيه مسائ، تتعغق بعضها 

 ابالعتقاد.. وهللا أعغ . 
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 وصغى هللا وسغ  وابرك عغى عبده ورسوله نبينا حممد وعغى آله وصحبه أمجعني.
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 السالم عغيك  ورمحة هللا وبركاته..

ن مغحُّون عغى أن ننهي القواعد اخلم ، وال شك ابلنسبة لألسئغة كثرية جدًّا واإلخوا
أنه عغى حساب البسط والتوضيح والبيان وضرب األمثغة، فنقتصر من ذلك عغى ما يسعف 

 -إن شاء هللا تعاىل-به الوقت، ونكتفي هبذا القدر من األسئغة، وأريد أن أنبه أن درس الهد 
 ملهرب إىل العصر.يكون بعد صالة املهرب بدالً من العصر، ويقدَّم درس ا

بدأان بدرس األم  يف آخره يف اخلامتة خامتة القاعدة األوىل، وهي أن هذه القاعدة  
قاعدة األمور مبقاصدها، جتري يف عغ  العربية أيًضا، فاألول ما اعترب ذلك يف الكالم، يعين 

كالًما،   أن الكالم يعترب فيه القصد، فقال سيبويه واجلمهور ابشرتاط القصد فيه، فال يسمى
ما نطق به النائ  والساهي وما حتكيه احليواانت املعغمة وخالفه بعضه  فغ  يشرتطه ومسى 
ذلك كالًما واختاره أبو حيان، يف تعريف الكالم يف أخصر متون النحو قال: هو الغفظ 
املركب املفيد ابلوضع، الغفظ معروف، واملركب، معروف، واملفيد أيًضا معروف، وال حاجة 

حها وبسطها، لكن الكالم ابلوضع، خيتغفون يف معىن قوله: ابلوضع؛ فمنه  من إىل شر 
يقول: ابلقصد، وهذا يوافق كالم سيبويه، فعغى هذا الكالم غري املقصود ال يدخ، يف احلد، 
بينما يدخ، فيه الكالم املقصود، وإن كان بهري العربية؛ ألنه لفظ مركب مفيد ولو كان بهري 

كالم، وإذا قغنا: إن املراد ابلوضع كما قال كثري من الشراح، الوضع العربية يدخ، يف ال
العريب، فيدخ، فيه كالم النائ ، والساهي، والهاف،، وما عغ  من الطيور، يدخ، يف الكالم؛ 

كالم مرتب ومفيد، وموافق لغوضع العريب وخيرج من احلد كالم األعاج ، هذا يف   ألنه
م فيه تعريف يعين عند الفقهاء ما ابن منه حرفان كالم، التعريف عند النحاة، وك، فن لغكال

فتبط، به الصالة لكن ه، تبط، الصالة يف الكالم غري املقصود، كالم من ال شعور خرج 
 من اإلنسان.

 طالب: ..............
هذا إذا قغنا: إن القصد داخ، يف مسمى الكالم، وإال فالكالم ممنوع، كانوا يتكغمون 

خالص  ژ پ پ پ ژضه  بعًضا ويردون السالم ملا نزل قوله تعاىل: وكانوا يشمت بع
هني عن الكالم، واألص، أنه يتناول ك، ما يطغق عغيه الكالم، فإذا قغنا بقول سيبويه 
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ال تبط،؛ ألنه لي  بكالم فهو غري مقصود، فغو ُوجد  حينئذ  ابشرتاط القصد، فإن الصالة 
قال من غري شعور: )أح( كما يقوله املتوجع، إنسان راكع أو ساجد فُضرب ضربة شديدة ف

ال يغقي هلا اباًل، مث، هذا ال تبط، به الصالة؛ ألنه غري مقصود، كالم األعاج  ال شك  وهو
أنه عنده  كالم مركب ومفيد، لكن إذا قغنا: إن املراد به بقوله الوضع يعين القصد، فيدخ، 

، لو أن أعجمًيا تكغ  بكالم يف الصالة فيه كالم األعاج  وال يدخ، هذا اخلالف يف الصالة
قاصًدا له بطغت صالته، تبط، صالته كالعريب، لكن يف حد الكالم عند النحاة يدخ، أو ال 

 يدخ،؟ هذه مسألة أخرى. 
ما الذي يرتتب عغى هذا الكالم من فوائد يف األحكام، قالوا: إذا حغف ال يكغمه 

يتكغ  بكالم وهو يف احلقيقة أشد ما يكون حرًصا  فكغمه انئًما أو مهمى عغيه، أحيااًن النائ 
عغى كتمانه، ومن شدة حرصه عغى كتمانه قد يتكغ  فيه وهو انئ  ابلتفصي،، حص، من 
هذا أشياء يؤاخذ أو ما يؤاخذ وهو انئ ، النائ  رفع عنه القغ ، لكن إذا كان ابلنسبة حلقوق 

ئ  حماسب عغيها فيما يتضمن من اخلغق مثاًل احلقوق مبنية عغى املشاحة، تصرفات النا
وهو انئ  ال يؤاخذ، لكن انقغب عغى شيء وهو انئ  عغى آلة  قذفاإلتالفات، لكن لو 

لشخص من األشخاص فكسرها، يؤاخذ، ولي  هذا من ابب احلك  الشرعي إمنا هو من 
ابب احلك  التكغيفي من ربط األسباب ابملسببات والفروع كثرية، يعين هناك قصص ال 

 غها الوقت تبني مث، هذا االستنباط.حيتم
 الطالب: .......

إذا كان جبانب أمه فانقغبت عغيه فمات، إذا كانت تعرف من عادهتا أهنا تنقغب يف 
النوم تضمن، إذا جرت عادهتا ابلتقغب وهي انئمة تضمن، ولو تركته فانقغب وهي تعرف من 

كانت العادة عغى خالف ذلك،   عادته أنه ينقغب حيص، مث، هذا، فاحلك  خيتغف فيما إذا
إذا حغف ال يكغمه وكغمه انئًما أو مهمى عغيه فإنه ال حينث كما جزم به الرافعي، حغف ال 

 يكغمه فكغمه، من املكغ    هذا؟ النائ  أو الصاحي؟ انئًما حال ممن؟ املكغ    أو املكغَّ ؟ 
 الطالب: .........

وإن كغمه جمنواًن ففيه خالف، كغََّمه  صاحب احلال املكغ    هذا مقتضى السياق قال:
يعين حال كونه جمنواًن ففيه خالف، والظاهر خترجيه عغى اجلاه، وحنوه. ارجمنون يقصد الكالم 
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 ٻ ٻ ٱ ژأو ال يقصده؟ يكون كالًما يؤاخذ عغيه أو ال يؤاخذ عغيه؟ يعين يف سورة سبأ 

كالم ال ينحصر يف الصدق والكذب؛ املعتزلة يستدلون هبذه اآلية عغى أن ال  ژ پپ پ ٻ      ٻ
ألن الكذب قوب، ابجل نة ما قوب، ابلصدق، وأه، السنة الكالم إما صدق، وإما كذب، وال 

 واسطة بينهما، استدالهل  صحيح أو ما هو صحيح؟ 
 طالب: .........

خغوان نستفيد مما معنا من الكالم ونربط بعضه ببعض؛ ألهن  يطنطنون مبث، هذا 
كالم لي  بصدق وال كذب؛ ألن الكذب ما قوب، بصدق يف هذه اآلية قوب،   يقولون: هناك

: إن كالم ارجمنون لي  بكالم أصاًل كالنائ  والساهي، واملهمى فإما أن نقول ژ پپ پژجب نة 
عغيه وما عغ  من الطيور، ونشرتط فيه القصد، فيكون ارجمنون يف حكمه ، فيخرج من كونه  

ة من االعرتاض، أو نقول: إن كالم ارجمنون كالم معترب، ومنه كالًما ويسغ  كالم أه، السن
الصدق والكذب، يعين ما طابق الواقع منه فهو صدق، وما خالف الواقع فهو كذب وال 
واسطة، لكن يبقى مسألة مقابغة الكذب بكونه به جنة، فدل عغى أن كالم ارجمنون ال 

ابلصدق وأكثره لي  بصدق؟ ال  يوصف بكونه كذاًب؛ ألنه قوب، به، وه، ميكن أن يوصف
خُيرج عغى أن كالم ارجمنون لي  بكالم فال يدخ، يف احلصر وتط رد القاعدة معنا  إذاً ميكن، 

قال: وإن كغمه جمنواًن ففيه خالف والظاهر خترجيه عغى اجلاه، وحنوه، يعين يعذر جبنونه، كما 
هو سكران أال يكغ  أن اجلاه، يعذر جبهغه، وإن كان سكران حنث عغى األصح، حغف و 

زيًدا مث كغمه وهو سكران، قالوا: حينث إال إذا انتهى إىل السُّْكر الطافح، يعين الذي يهغب 
عغى العق، غغبة اتمة حبيث ال يعي ما يقول، وتكغيف سكران ال شك أنه إذا زال عقغه 

قع ابلكغية فهو يف حك  ارجمنون، وبعضه  يؤاخذه ولو وص، إىل هذا احلد يؤاخذه، ويو 
طالقه، ويرتب األحكام عغى تصرفاته، ملاذا؟ ألنه هو الذي تسبب يف إزالة عقغه، فيتحم، 
مسؤولية ما تسبب عنه فهو من ابب ربط السبب ابملسبب، يعين مثغما يتغفه النائ  قالوا: ولو 

 قرأ حيوان آية سجدة. 
ضحك، اي إخوان، الفقهاء يفرتضون مسائ، يعين هي يف عرف كثري من املتعغمني م

يعين حيوان يقرأ آية سجدة؟! لكن وما يدريك؟ لو توضأ بنية مسح الغوح احملفوظ يرتفع 
حدثه أو ما يرتفع؟ يعين االفرتاضات عند الفقهاء يقولون: لو صغى مجاعة يف سفينة 
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فحاذاه  سفينة أخرى واقتدوا هب  صغوا معه ، مث فرقه  املوج يستمرون أو نقطع؟ يعين مث، 
غري متصور؟ متصور، لكن يف حياتنا العمغية جاء سؤال قريب جدًّا من هذا، هذا متصور أو 

يعين ما نستبعد االفرتاضات اليت يذكرها الفقهاء؛ ألهنا..، وما يدريك لعغها تقع، قوم سكنوا 
يف عمارة وأرادوا أن يصغوا مجيًعا ما وجدوا إال الصالة، صالة العمارة، الصالة تستوعب أربعة 

ف اإلمام يف صف وأتخر ما يسعه ، وما فيه ح، إال أن يفتح املصعد، صفوف، فإذا وق
يصري حمرااًب، فتح املصعد وصار فيه اإلمام ووضعوا عصا عغشان ما يتقف، املصعد، جاء طف، 
وشال العصا تسكَّر عغى اإلمام، وصعد به إىل الدور السابع وه  يف األرض، يعين هذا مث، 

املسائ، بعضها عغى بعض ممكن، فمث، هذا ال نستهرب مث، السفينة اي إخوان، يعين ختريج 
هذه االفرتاضات اليت يذكروهنا، يعين أحياان يذكرون تويف زيد عن ألف جدة، هذا مستحي،، 
عن ألف جدة؟! لكنه  يذكرون مث، هذه االفرتاضات، وجع، بعض املهاربة من عغماء القرن 

ع أنه جمرد افرتاض، مث، قوهل : تويف عن السابق اخلالف يف حك  اترك الصالة من هذا النو 
 ألف جدة؛ ألنه ال ميكن أن يتصور أن مسغ  يرتك الصالة. 

لو قرأ حيوان آية سجدة، قال األسنوي: كالم األصحاب مشعر بعدم استحباب 
السجود لقراءته، يعين ه، يتصور أن شخص يستمع لقراءة حيوان من أج، أن يسجد؛ ألنه 

سجود لكن ه، يتصور أنه يقرأ قراءة هذا احليوان، يعين القارئ ال  مستمع، السامع ما عغيه
يصغح أن يكون إماما لغمستمع، وخيرَّج عغيه مساع القراءة من املسج، أو الراديو، ال يصغح 
أن يكون إماما لغمستمع فال يسجد، ومث، هذا النائ  أو الساهي لو قرأ. ُيسمع يف 

ُتسمع قراءة القرآن واضحة من بعض الناس، وبعضه  املستشفيات ممن أصيب ابإلغماء التام 
هذا موجود، يعين مشاهد، ما هي قضااي اندرة، ال، كثري، صاحب  أذ ن إذا جاء وقت األذان

الذكر يذكر هللا، صاحب التالوة يقرأ، وذُكر عن بعض الشيوخ الذي أفىن عمره يف التدري  
ومُسع من يهين، ومُسع من يُسب   يف آخر يوم من حياته وهو يف حالة إغماء اتم يشرح،

ويشت ، فغيختار اإلنسان لنفسه ما ينفعه. فهذا املهمى عغيه الذي يف العناية املركزة قرأ ومرت 
له وأعجبتك قراءته، إضافة إىل وضعه وحاله  تآية سجدة تسجد أو ما تسجد؟ استمع

سجد التايل، ال وأنت مستمع ومتطهر ومستقب، القبغة، وال عندك أدىن إشكال، إذا مل ي
يسجد املستمع من ابب أوىل، وإذا كان القارئ ال يصغح أن يكون إماما لغمستمع؛ فإنه 
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أيضا ال يسجد. ال يصغح أن تكون إمامة، امرأة تقرأ آية سجدة، ابنته تقرأ أو زوجته تقرأ 
وهو جبوارها وقرأت آية سجدة وسجدت، عغى كالم أه، العغ  ال يسجد؛ ألهنا ال تصغح 

 كون إماًما له. أن ت
رجال: اي  يدعوقالوا ومن ذلك املنادى النكرة إذا ُقصد نداء واحد بعينه تعرَّف، ُمبصر 

رجُ، ساعدين عغى مح، املتاع مثالً، ألنه نكرة تعني  ابلنداء، لكن لو مل يقصد إذا تعر ف ُبين 
يع خط سريع، عغى الض ، قي،: اي رجُ،، األعمى يريد أن جيتاز الدائري مثال، أو شارع سر 

فيح  بقرع النعال يقول: اي رجاًل خذ بيدي؛ ألنه غري مقصود، ما يقصد رج، بعينه، 
فالقصد دخ، يف هذه األبواب من ذلك قب، وبعد واجلهات الست إذا حذف املضاف ونُوي 

أما بعد إذا مل يُنو؛  ژ ۉې ۉ ۅ ۅ    ۋ ۋ ژبين عغى الض ، وإن مل ينو أُعرب 
 اب وكنت قباًل(. أُعرب، )فساغ يل الشر 

َد به ملح الصفة املنقول منها أدخ، فيه:  قال: ومن ذلك العغ  املنقول من صفة إن ُقص 
)ال( وإال فال؛ ألن العغ  معرفة وال حاجة لدخول )ال( عغيه، ال حيتاج إىل تعريف، و)ال( 

إال إن ُقصد به ملح الصفة أدخغت عغيه )ال( كما تقول احلسن العباس وهكذا، و فلغتعريف 
فال، قال: ومن ذلك أو هذه القاعدة أيًضا تدخ، يف عغ  الَعروض، فإن الشعر عند أهغه  
كما قالوا: كالم موزون مقف ى مقصود به ذلك، يعين مقصود أن يكون شعرًا، وأم ا ما يقع 

–موزواًن اتفاقًا ال عن قصد فإنه ال يسمى شعرًا، قالوا: وعغى ذلك ُخر  ج ما وقع يف كالم هللا 
عغيه -وقول الرسول  ژ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ: -ج، وعال-كقوله   -اىلتع

، ويف سبي، هللا ما َلق يت  »: -الصالة والسالم هذا شعر، هذا  «ه، أنت إال أصبع َدم يت 
أان »نفى عن نبيه الشعر، فهذا غري مقصود فال يسمى شعرًا:  -ج، وعال-موزون، لكن هللا 

من هذا الباب، لكن ُوجد من تصرف بعض أه، العغ   «النيب ال كذب، أان ابن عبد املطغب
ينفي عن نبيه أن يكون  -ج، وعال-ما ال يغيق وما ال حيسن مث، نظ  احلديث النبوي. هللا 

عغيه الصالة -شاعرًا مث حيو  ل كالمه إىل شعر مث، نظ  البغوغ مثاًل، حتوي، كالم النيب 
 غري مستساغ وقد ُوجد. إىل شعر، وقد نفاه هللا عنه، ال شك أنه -والسالم

مث بعد هذا يف القاعدة الثانية "اليقني ال يُزال ابلشك". وتالحظون يف القواعد األربعة 
اآلتية فيها شيء من االستعجال. القاعدة الثانية "اليقني ال يُزال ابلشك" ودليغها قوله عغيه 
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أم أربًعا؟ فغيطرح  إذا شك أحدك  يف صالته فغ  يدر ك  صغى أثالاثً »: -الصالة والسالم-
خرجه اإلمام مسغ  يف صحيحه من حديث أيب سعيد، ويف  «الشك، ولينب  عغى ما استيقن

إذا كان »قال:  -صغى هللا عغيه وسغ -الرتمذي وغريه من حديث أيب هريرة أن رسول هللا 
دلة، وهلا أ «أحدك  يف املسجد فوجد رحًيا بني أليتيه، فال خيرج حىت يسمع صوات أو جيد رحيا

 القاعدة هلا أدلة كثرية يف الشرع. 
يطرح الشك ويبين  «إذا شك أحدك  يف صالته فغ  يدر ك  صغى أثالاًث أم أربًعا؟»

عغى اليقني، فيجع، العدد ثالاًث وأيت برابعة، إذا شك ه، صغى اثنتني أم ثالث، يبين عغى 
 اليقني؛ فيجعغهما ثنتني وأييت بثالثة أو رابعة عند املقتضي. 

إذا شك: ه، غس، العضو مرتني أو  -وأخشى إن جتاوزان احلديث تُنسى-سألة م
ثالث؟ القاعدة أن تكون اثنتني يبين عغى اليقني ويزيد اثلثة، هذه القاعدة، واألوىل يف مث، 
هذا الشك أن يبين عغى األكثر وهو األحوط، ملاذا ال نقول مثغما جاء يف احلديث؟ ألنه يف 

ط، لغصالة وبني مصحح هلا، بني مبط، يعين إذا قغنا: تردد صغى ثالث الصالة الرتدد بني مب
أو أربع؟ فقال: اجعغوها ثالاًث دفعا لغوسواس، نقول: احتمال أن تكون صالتك ابطغة؛ 
ألنك ما صغيت إال ثالاًث، بينما لو تردد ه، غس، العضو مرتني أو ثالث، إذا بنينا عغى 

مل أنمره بهسغة أخرى، هذا وضوء صحيح وشرعي، وجاء به األق، بنينا عغى أنه غسغها ثالاًث و 
النص الصحيح الصريح، ففي الصالة تردٌد بني البطالن وعدمه، ويف الوضوء تردد بني السنة 
والبدعة، فرق بني هاتني املسألتني وإن كان كثري من الفقهاء جيعغون حكًما واحًدا؛ فهذا مما 

 داود وغريه عن أيب هريرة أن رسول هللا صغى خيرج عن القاعدة يف الرتمذي من حديث أيب
إذا كان أحدك  يف املسجد فوجد رحيا بني أليتيه، فال خيرج حىت يسمع »هللا عغيه وسغ  قال: 

يعين يف مسائ، الطهارة إذا كان متوضأ فشك يف احلدث؛ فاألص، أنه  «صواًت أو جيد رحيا
ألص، أنه حمدث، هذه حجة من متوضئ، والعك  إذا كان حمداث مث شك يف الطهارة؛ فا

قال: إنه يهس،، لكن ملاذا تردد وقال بني سنة وبدعة ولو يف الصورة ولو كانت غري مرادة 
جتتنب، ولو كانت غري مرادة، ولو كانت ك، ما خشي أن يوقع يف البدعة جيتنب، اآلن 

رحيا، كيف جيد عندان يقني الطهارة فوجد رحًيا بني أليتيه، فال خيرج حىت يسمع صوات أو جيد 
رحًيا؟ وال خيرج حىت يسمع صواًت أو جيد رحًيا؟ يعين وجد مظنة خروج ريح، والشيطان 
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يتالعب مبقاعد بين آدم ولو اسرتس، مع هذا األمر لكان كثري من الناس يُبتغى، وهذه بوابة 
 يغج منها املوسوسون وال يكادون ينفكون بعد ذلك منه إال بعناية إهلية، وعزمية صادقة،
وصدق جلوء إىل هللا ج، وعال، ال شك أن مث، هذا يفتح اباًب لغشيطان، ابب لغوسواس، 

ماذا عن قوله ففإذا وجله عسر عغيه اخلروج منه، إذا كان البناء عغى األص، يف الطهارة أيًضا؛ 
إذا استيقظ أحدك  من نومه فال يدخ، يده يف اإلانء حىت »: -عغيه الصالة والسالم-

 طهارهتا مشكوكة أو متيقنة؟ «، فإنه ال يدري أين ابتت يدهيهسغها ثالاثً 
 طالب: .........

 ال، طهارهتا يعين قب، هذا الشك.
 طالب: ........

متيقنة، طرأ عغى هذا اليقني شك، فإنه ال يدري أين ابتت يده، رفعنا اليقني ابلشك، 
غى القاعدة ال يغزم من أن لي  أبيدينا إال أن نقول: هذا تعبد، األمر ابلهس، تعبدا، وإال ع

نهس، اليد؛ ألن األص، الطهارة، لكن النص صحيح وصريح، ولي  أبيدينا كما يقول أه، 
 العغ  يف املسائ، اليت ال تدرك عغغها وال حكمها، يقولون: تعبد األمر تعبدي.

 طالب: .........

 جيب، نع ، جيب.
 طالب: ........

: العغ  احلاص، عن نظر واستدالل، -املصباح كما قالوا يف-القاعدة معناها اليقني 
خبالف العغ  الضروري الذي حيص، ال عن نظر وال  -العغ  النظري-وهذا يعرب عنه ابلعغ  

استدالل، ومقصوده  ابلعغ  الذي ال حيتم، النقيض، فإن احتم، النقيض فإن كان راجًحا 
يف الشك الذي ال حيتم، فالظن واملرجوح الوه ، واملساوي الشك؛ ألننا حنتاج إىل تعر 

النقيض بوجه من الوجوه عنده  يسمى عغ ، فإن احتاج إىل نظر واستدالل قالوا: عغ  
نظري، وإن مل حيتج إىل نظر وال استدالل قالوا: عغ  ضروري، واالستدالل عغيه من الواقع  

 كثري، يعين الواحد نصف االثنني، عغ  أو ظن أو وه  أو شك؟ 
 طالب: .........

 ضروري أو نظري؟ عغ ،
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 طالب: ......
ضروري ال حيتاج إىل نظر واستدالل. لو سألت أجه، عجوز يف الدنيا وقغت هلا: ك  
نصف االثنني؟ قال لك: واحد، لكن إذا قغت ثالثة عشر ألف ومائة وواحد وسبعني 
اقسمها عغى سبعة، الناتج عغ ؛ ألنه ال حيتم، نقيضها لو كانت القسمة صحيحة يكون 

، لكنه حيتاج إىل نظر واستدالل ومقدمات، يعين عغ  الناس مبكة مثاًل ضروري ما فيه عغًما
أحد يشك أن هناك بغد امسه مكة ال سيما املسغمني، ق، مث، هذا يف البغدان املعروفة اليت 
ترتدد عغى ألسنة الناس، هذا عغمها ضروري، لو قي، لك: بهداد، تقول: إيش بهداد؟! ال بد 

عج  البغدان؟! ال، لكن هناك قرى وهجر ميكن ما مسعت هبا أبًدا، فيقال: أان أن أرجع إىل م
وهللا رحت البغد كذا حتتاج إىل أن تتأكد من هذا اخلرب، ومكان وجود هذه املدينة، وترجع 
إىل معج  البغدان، أو تقف عغيها بنفسك؛ فهذا حيتاج إىل نظر واستدالل، فالعغ  احلاص، 

: هو اليقني، يف املفردات لغراغب اليقني من صفة العغ ، ومقتضاه أنه عن نظر واستدالل قالوا
غري العغ ، لكنه من صفته؛ ولذا يقال: عغ  اليقني، وعني اليقني، وحق اليقني؛ عغ  اليقني إذا 
أخربك من تثق بعغمه وحتغف عغى خربه، أن يف السوق يباع عس،، العس،، تصور أنه انقطع 

أن يتواطؤوا عغى كذب وال شيء قالوا: إن العس، يباع يف مدة مث جاءك مجع ال ميكن 
السوق، أو اجلراد، أو الكمأة، وما أشبه ذلك، هذا عغ  يقيين، إذا ذهبت إىل السوق ورأيته 
بعينك صار عني اليقني، لكن إذا أدخغت أصبعك يف العس، ولعقته صار حق اليقني، وهذا 

املفردات قال: اليقني من صفة العغ  فوق  وضحه ابن القي  يف مدارج السالكني وغريه، يف
كما قرر -املعرفة والدراية، فيقال: عغ  يقني، وال يقال: معرفة يقني، والفرق بني العغ  واملعرفة 

ج، -أن العغ  ال يستغزم سبق اجله،، بينما املعرفة تستغزم سبق اجله،، فاهلل  -أه، العغ 
ان املرد يف ذلك كغه إىل الثبوت وعدم يوصف ابلعغ  وال يوصف ابملعرفة، وإن ك -وعال

  جس ژالثبوت يقاب، العغ  الظن، والشك، والوه ، الظن ُقوب، ابلعغ  يف قول هللا ج، وعال: 

فقوب، الظن ابليقني، الفقهاء ما محغوا اليقني عغى وجهه  ژ جض مص حص مس  خس حس
ع: واعغ  أهن  وعغى أصغه، ب، توسعوا فيه، فأدخغوا فيه املظنون، يقول النووي يف ارجممو 

يطغقون العغ  واليقني ويريدون هبما الظن والظاهر ال حقيقة العغ  واليقني، يطغقون العغ  
واليقني ويريدون هبما الظن والظاهر ال حقيقة العغ  واليقني، يعين من ابب التجوز والتوسع، 
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وإال فالعغ  شيء والظن شيء، فالذي يهغب عغى الظن ظن هذا احتمال الراجح ظن، 
: دعت الضرورة لغعم، ابلظن؛ لتعذر العغ   والذي ال حيتم، النقيض عغ  ويقني، يقول الَقرايف 
يف أكثر الصور فتثبت عغيه األحكام لندرة خطئه وغغبة إصابته، والهالب ال يرتك لغنادر، 
وبقي الشك غري معترب إمجاًعا، يقول: دعت الضرورة لغعم، ابلظن؛ لتعذر العغ  يف أكثر 

بب هذا الكالم أن أكثر األحكام الشرعية أدلتها أخبار آحاد، وأخبار اآلحاد ال الصور. س
تفيد إال الظن، إًذا أكثر األحكام الشرعية عمدهتا أدلة ظنية سواء كانت ظنية يف ثبوهتا أو يف 

مبين عغى الظن، وغالب األحكام بناؤها عغى الظن، أخبار اآلحاد،  حينئذ  داللتها، فاحلك  
ي وداود الظاهري، أو تفيد معروف اخلال ف فيها ه، تفيد العغ  كما قال احلسني الَكراب يس 

الظن مطغًقا كما يقول به اجلمهور املتكغمني والفقهاء، أو تفيد العغ  إذا احتفت هبا قرينة  
كما يقول ذلك شيخ اإلسالم وابن القي ، وابن رجب، وغريه  املقصود أنه إذا جترد خرب 

يفيد الظن، وبناء األحكام الشرعية عغى أحاديث آحاد يف الهالب، فأكثر الواحد عن القرينة 
األحكام عغى ما قال عندان هنا؛ لتعذر العغ  يف أكثر الصور فتثبت عغيه األحكام لندرة 
خطئه، أوال العم، خبرب الواحد مل خيتغف فيه أحد ممن يعتد بقوله، فهو حجة مغزمة ال تردد 

يفيد يف أصغه إال الظن إال إذا احتفت به قرينة فالعم، به واجب  يف قبوله، ولو قي، أبنه ال
وال مندوحة عن العم، به، يقول: وغغبة إصابته، والهالب ال يرتك لغنادر، وبقي الشك غري 
معترب إمجاًعا، ومسألة إفادة خرب الواحد يعين حبثناها يف مناسبات كثرية وهي موجودة 

 إبفاضة. 
 مرجح ألحدمها عغى اآلخر، يقول ابن القي  يف بدائع الشك الرتدد بني أمرين بال

الفوائد: حيث أطغق الفقهاء لفظ الشك فمراده  به الرتدد بني وجود الشيء وعدمه تساوى 
االحتمال أو رجح أحدمها، يعين ما يعامغون املسألة بدقة حبيث يكون االحتمال مخسني 

أو رجح أحدمها، ويدخ، يف هذا  ابملائة، املقصود أنه يوجد النقيض، تساوى االحتمال
التوسع الظن، والوه ، وقال النووي يف شرح مسغ  تفسري الشك مبستوي الطرفني إمنا هو 
اصطالح طارئ لألصوليني، وأما يف الغهة فالرتدد بني وجود الشيء وعدمه كغه يسمى شكًّا 

ة اليقني ال يُزال سواء املستوي، والراجح، واملرجوح، يعين مث، كالم ابن القي  هذه القاعد
ابلشك تدخ، يف مجيع أبواب الفقه كما قرر ذلك أه، العغ ، واملسائ، املخرجة عغيها تبغغ 
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ثالثة أرابع الفقه أو أكثر، فهذه القاعدة يف غاية األمهية يستصحبها اإلنسان طالب العغ ، 
زال ابلشك، مث تنفعه يف كثري من األبواب ويندرج حتتها قواعد القاعدة األصغية اليقني ال يُ 

يندرج حتتها قواعد كثرية منها األص، بقاء ما كان عغى ما كان، فمن تيقن الطهارة وشك يف 
احلدث فهو متطهر، من تيقن يف احلدث وشك يف الطهارة فهو حمدث، لكن ماذا عمن 
تيقنهما وشك يف السابق منهما؟ هو متيقن أنه أحدث ومتيقن أنه توضأ، فاليقني حاص، 

السابق منهما ما يدري هو أحدث مث توضأ أو توضأ مث أحدث؟ يقول أه،  هبما وجه،
العغ : فهو بضد حاله قبغهما، هو جازم أنه دخ، الدورة ونقض الوضوء، لكن ما يدري هو 
قب، الصالة أو بعد الصالة؟ نسي، توضأ لصالة الفجر وخرج إىل املسجد ورجع من 

ه، هو قب، الوضوء أو بعده، شك يف املسجد، هو جازم أنه داخ، الدورة، لكن نسي 
السابق منهما، قال: وبضد حاله قبغهما، حاله قب، الوضوء واحلدث املشكوك يف السابق 
منهما هو بضدها، الشخص انتبه من النوم ودخ، الدورة، أو توضأ، ما يدري قب، دخول 

ستيقظ من الدورة مث صغى مث رجع ودخ، الدورة وهو ما يدري، األص، أنه قبغهما حمدث، ا
بضد حاله  قالوا: فهوالنوم وحص، منه وضوء، وحص، منه حدث، وجه، السابق منهما 

قبغهما، ضد حاله حاله األوىل قبغهما أنه حمدث، إًذا هو اآلن متطهر، ملاذا؟ ألن احلدث 
 األول ارتفع بيقني وُشك يف رفع هذا الرافع هلذا احلدث، قال: هو بضد حاله قبغهما.

ص، براءة الذمة، نذكر مثااًل واحًدا أو أحيااًن ميكن ما نذكر مثال؛ ألن من القواعد األ
الوقت األص، براءة الذمة؛ ولذلك مل يقب، يف شهغها شاهد واحد، يعين ادعى زيد عغى 
عمرو أبن يف ذمته له مبغغ من املال، مبجرد الدعوى ال يغتفت إليها، مبجرد الدعوى؛ ألن 

ي معه شاهد، احبث عن اثين، قال: وهللا ما عندي اثين، أيًضا األص، براءة الذمة، زيد املدع
ال يرتفع هذا األص، ابلظن املبين عغى خرب هذا الشاهد، لكن لو كان معه اثين ارتفع 
األص،، لو حغف مع الشاهد ارتفع األص،؛ ألن فيه قوة ميكن أن تقاوم هذا األص،، من 

يفعغه، األص، أنه مل يفعغه، الفقهاء  شك يف شيء ه، فعغه أو مل يفعغه، فاألص، أنه مل
يقولون: من شك يف ترك ركن  فكرتكه، ملا قام إىل الركعة الثالثة شك يف الركعة األوىل ه، 
سجد سجدتني أو سجدة واحدة؟ اآلن هو شك يف ترك ركن، ه، هذا شك يف الرتك أو 

األمرين عغى حد شك يف الفع،؟ أو من الزم هذا أن يوجد هذا؟ ألنه نقيضه البد من وجود 
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يقول -سواء؛ ألن القاعدة من شك يف شيء ه، فعغه أو ال، فاألص، أنه مل يفعغه، والفرع 
: من شك يف ترك ركن فرتكه الفرع مطابق لألص، أو غري مطابق؟ ألن من الزم -الفقهاء

الشك يف الرتك الشك يف الفع، فهو مندرج حتت القاعدة، فاألص، أنه مل أيت هبذا الركن، 
يه أن أييت بركعة، الثانية تقوم مقام األوىل وهكذا، إذا شك طرأ عغيه الشك بعد الفراغ من فعغ

العبادة فإنه ال يغتفت إليه؛ ألن هذا ال ينتهي من القواعد املتفرعة من هذه القاعدة الكربى، 
املراد ابلقراض املضاربة؛ شخص عنده -األص، العدم قالوا من أمثغة ذلك قول عام، القراض 

ال، لكن لي  عنده فراغ أو ليست لديه قدرة لغعم، يف التجارة، فاتفق مع شخص أن م
يعم، هبذا املال عغى نسبة من الربح، أن يكون ربح بينهما، وأص، املال يعود إىل صاحبه، 

قول عام، القراض: مل أربح، حتاسبوا بعد سنة  -هذه يسمونه قراض، ويسمى أيًضا مضاربة
ال، مئة ألف، قال صاحب املال: أين األرابح؟ قال املضارب العام،: وما وجدوا إال رأس امل

مل أربح، فيقب، قول العام،؛ ألن األص، عدم الربح، يقب، قوله، ومن قب، قوله ال بد أن 
يكون مع ميينه يرتفع هذا األص،، إذا أحضر صاحب املال بينات تدل عغى أنه ربح، ألان 

ن عقد، وك، عقد حيتاج إىل بينة، وإن قامت بينة برحبه حنتاج إىل بينات؛ ألن العقود أكثر م
 يف مجيع هذه العقود فتفي. 

يف األشباه البن جُنَْي  يقول: لي  األص، العدم مطغًقا، وإمنا هو يف الصفات العارضة، 
وأما يف الصفات األصغية فاألص، الوجود، الصفات العارضة والصفات األصغية، اشرتى 

أهنا تتصف بوصف مميز، خياطة مثالً، وادعى املشرتي أهنا ثيب، يف جارية مث ادعى البائع 
الوصف الطارئ الذي هو اخلياطة األص، العدم، يف البكارة والثيبوبة األص، الوجود، فيقب، 
قول من يدعي األص،، عغى كالم ابن جُني  فروع هذه املسائ، مثغما قالوا يعين تدخ، يف 

عدة عظيمة جدًّا، قالوا: األص، يف األشياء اإلابحة حىت مجيع أبواب الفقه، هذه القاعدة قا
ما أح، هللا فهو حالل، وما حرم فهو حرام، وما »يدل الدلي، عغى التحرمي؛ حلديث: 

يقول:  «سكت عنه فهو عفو. قال: فاقبغوا من هللا عافيته، فإن هللا مل يكن لينسى شيًئا
سن السيوطي إسناده، وروى الرتمذي وابن أخرجه البزار والطرباين من حديث أيب الدرداء، وح

احلالل ما أح، هللا يف كتابه، »: -عغيه الصالة و السالم-ماجه من حديث سغمان قال 
واحلديث له طرق أخرى،  «واحلرام ما حرم هللا يف كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه
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خغق لك  هذا   ژ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ژ: -ج، وعال-يقول هللا 
ا يستدل به عغى أن األص، اإلابحة، هذا عند الشافعي، عند أيب حنيفة األص، فيها أيًضا مم

وهو -املنع حىت يدل الدلي، عغى اإلابحة، كذا نسبه السيوطي أليب حنيفة، ونق، ابن جُني  
املختار أال حك  لألفعال قب، الشرع، يعين كون  -أعرف مبذهبه عن البدائع بدائع الصنائع

ان دلي، هذا مباح، أو نقول: هذا حرام، األص، أنه ال حنك  بشيء مادام نقول وحنن ما عند
يف األشياء األص،  :ويف شرح املنار، قب، الشرعحك  لألفعال  أالما وقفنا عغى دلي،، املختار 
: األص، فيها وقال بعض أصحاب احلديث ،ومنه  الكرخي اإلابحة عند بعض احلنفية

التوقف، مبعىن أنه ال بد هلا من حك ، لكنا مل نقف عغيه  ، وقال أصحابنا: األص، فيهااحلظر
ابلفع،، ويف اهلداية أن اإلابحة أص،، كذا يف األشباه، يتبني هذا لو أن إنسااًن خرج إىل نزهة 
فوجد نبااًت أعجبه، أو وجد حيوااًن لي  مما جاء النص فيه لي  ذي انب وال ذي خمغب من 

 أو حيوااًن لي  مما جاء الدلي، عغى حغه وال عغى الطري، أيك، أو ما أيك،؟ وجد نبااتً 
حترميه، لي  فيه نص، أيك، أو ما أيك،؟ عغى قول الشافعية أيك،؛ ألن ه ال يوجد ما مينع، 
واألص، احل،، وعغى قول احلنفية ال أيك،؛ ألنه ال يوجد ما يبيح، واألص، احلظر، قالوا: 

رأة ح، وحرمة، غغبت احلرمة، كيف يتقاب، يف األص، يف األبضاع التحرمي، فإذا تقاب، يف امل
املرأة ح، وحرمة؟ يعين ه، هذا التقاب، يف وجود ما يقتضي احل، ووجود ما يقتضي احلرمة يف 

 العتق؟ الصورة.
 طالب: ...........

من إمائه ونسي عغى التعيني، ه، جيتنب اجلميع؟ ومثغه أيًضا مث، ما  ةنع  أعتق واحد
، إذا وجد رضاع ابلفع، أرضعت امرأة هذا الولد، وُشك يف بغوغ تفض، األخ الرضاع، ه

والن أو مل يكم،؟ عغى قول اجلمهور احلالعدد اخلم  الرضعات، وُشك فيه: ه، كم، 
األص، إذا أردان األص، قغنا: اليقني ال يُرفع ابلشك، وهذا شك، فهذا الرضاع ال حُير  م؛ عمالً 

لقاعدة الفرعية، األص، يف األبضاع التحرمي، قغنا: ال ابلقاعدة األصغية، لكن إذا عمغنا اب
جيوز الزواج هلذا الولد من هذه املرأة أو من بناهتا أو أخواهتا، ظاهر أو ما هو ظاهر؟ يعين ال 

يف قصة عبد بن  -عغيه الصالة والسالم-شك أن األبضاع حيتاط هلا أكثر من غريها، النيب 
به لزمعة، قال: هو لك اي عبد بن زمعة واحتجيب منه  زمعة أخو سودة أم املؤمنني، ملا قضى
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اي سودة، فدل عغى أن هذا الباب ال بد فيه من االحتياط، اآلن قضى به، قضى ابلولد هذا 
أنه أخ لسودة، أخ هلا، الولد لغفراش، ولد عغى فراش أبيها فهو أخ هلا، لكن ملا كان 

لو ُوجد رضاع رضعتني ثالث أربع مل االحتياط يف هذا الباب قال: احتجيب منه اي سودة، 
تكم، اخلامسة، ال شك أن مث، هذا ال حيرم، لكن طرًدا هلذه القاعدة ال جيوز أن يتزوج هذه 

 املرأة أو شيئا من بناهتا؛ لالحتياط لألبضاع، وقد قي، ابلتحرمي يف أق، من ذلك.
 طالب: .........

 أربع هذه أربع ما تدخ،؟
 طالب: ............

تدخ، يف األصغية، الشك ال يزي، اليقني، لكن تدخ، يف األص، يف األبضاع  هو ال
 االحتياط والتحرمي.

 طالب: .........
قول بعض احلنفية نسب إىل احلنفية، قالوا: إذا حك  -تدخ،، لكن ماذا عن قوهل  

 إمنا أان بشر»القاضي ألحد اخلصمني ولو عرف احملكوم له أنه غري حمق يعين يف احلديث: 
أقضي عغى حنو ما أمسع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه، فإمنا أقضي له بقطعة من 

احلنفية يقولون: ال حي، له ما قضي له به وإن عغ  أن ه ال  «انر، فغيأخذها أو ليدعها
يستحقه، فإذا تداعى رج، وامرأة، هو يدعي الزوجية وهي تدعي عدم الزوجية أو أحضر بينة 

له بذلك، يقول احلنفية: حت، أنه يطؤها، وحيتاطون يف األموال يف  قضيفولو كانت كاذبة، 
مث، هذه املسألة أكثر من احتياطه  لألبضاع، مع أن األص، أن يكون العك ، إذا 
اشتبهت أخته أبجنبية امتنع الزواج، اشتبهت أخته بنساء قرية حمصورات، ميتنع الزواج، لكن 

أابه ذهب إىل اهلند وتزوج امرأة وأجنبت بنًتا قب، يف غري احملصورات، يعغ  عغ  اليقني أن 
عشرين سنة، وراح هو إىل اهلند يريد أن يتزوج بعد عشرين سنة، وهو ما يعرف أخته من بني 

 هاملغيار، نقول: ال تتزوج؟ يتزوج أو ما يتزوج؟
 طالب: ...........

 وإن وقع عغى هذه البنت؟
 طالب: .........
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ينسد  لئاللنكاح يف مث، هذه الصورة إمنا هو لغضرورة؛ غري حمصورات، لكن جتويز ا
: ال جيوز التحري فيها، لكن واحدة من -يقول أه، العغ -عغيه ابب النكاح، والفروج 

 مغيار، ما هي مسألة حتري واحدة من عشر ميكن أن يتحرى.
 طالب: .........

وحسبتا عغيه ال هناك مسائ، ال يتصور فيها االحتياط، شخص طغق امرأته مرتني، 
طالق، الطغقتني شرعيتني، حسبتا عغيه، الثالثة طغقها وهي حائض، فقي، له: مل يقع 

فعاشرها مث حبث املسألة وترجح عنده وقوع الطالق، ماذا يصنع؟ يفارقها فقط؛ ألن الطالق 
وقع وهي اثلثة، وهو حيسب عغى نفسه؛ ألن الذي يتزوجها بعده احتمال أن تكون عغى ما 

يف ذمته، مازالت يف ذمته وقد أفيت أبن طالق احلائض ال يقع، فمث، هذا ه، يقال  أفيت، هي
له: طغق رابعة؛ لتبني منك بيقني وحت، ملن بعدك، أو نقول: تكفي، مادام اقتنعت أبن 
الطالق يقع، ترجح عندك، أو نقول: هذه مسألة اجتهادية، واالجتهاد ال ينقض ابجتهاد، 

ال هذه مسألة مشكغة، وال حيغها إال أن يوقع طغقة ال فتبقى يف عصمتك؟ عغى ك، ح
خالف فيها لتح، ملن بعده، قال: األص، يف الكالم احلقيقة، لو حغف أال يبيع وال يشرتي، 
فوك، من يبيع له ويشرتي له مل حينث؛ محال لغفظ عغى احلقيقة، ولو حغف ال يدخ، دار زيد 

إبعارة أو إجارة؛ ألن إضافة ذلك إليه جماز، مل حينث إال بدخول ما ميغكه زيد ال ما يكون 
واألص، يف الكالم احلقيقة، لكن مسألة األميان والنذور مردها إىل العرف عند األكثر، ومنه  

 من يقول أن مردها إىل نية احلالف. 
مسألة تعارض األص، مع الظاهر عندان أص، وعندان ظاهر، يقول ابن الصالح: إذا 

هر، وجب النظر يف الرتجيح كما يف تعارض الدليغني أيهما أقوى تعارض أصالن أو أص، وظا
األص، أو الظاهر؟ إذا أرسغت الولد أو أرسغت أحدا يشرتي لك قغًما أمحر، فجاء لك من 
املكتبة بقغ  لونه أمحر، قغت: ال، أان ال أريد هذا، أان أريد أكتب ابلغون األمحر، أعده عغى 

زم أبخذه أو ما يغزم؟ األص، أنه أمحر، لونه أمحر، انتهى صاحبه قال: ما نقب، الرتجيع، يُغ
اإلشكال، لكن الظاهر أنه يريد الكتابة ابلغون األمحر، فتعارض عندان أص، وظاهر، اآلن 
الظاهر أن هذا الشخص يريد قغًما أمحر ليكتب كتابة محراء، يعين هو يف ذهنه ما عنده سواء 

ه  أن يكتب العناوين بقغ  أمحر وما أشبه ذلك، الغون أسود أو أصفر أو أبيض، ما يه ، ي
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هذا الظاهر الذي يظهر من الطغب، لكن األص، أنه مادام جاب الغون أمحر، هذا قغ  أمحر 
ماذا يقال عن هذا القغ ؟ هذا قغ  أمحر ما يشك يف كونه قغًما أمحر، لكن إذا عبيناه حربًا 

الغون فقط، أو املنظور إليه احلرب الذي أسود كتب أسود، فه، املنظور إليه األص،، الذي هو 
يكتب إليه؟ األص، الغون والظاهر احلرب، ولو أرس، الولد قال: هات يل قغًما أمحر وجاب له 
قغًما أسود، لكنه يكتب أمحر، جاب عغى الظاهر ما جاب عغى األص، خبالف األول. ولو 

أنت تبهي شااًي أمحر،  أنت جال  يف مطع ، وقغت لصاحب املطع : هات يل إبريًقا أمحر،
وجاب لك إبريًقا أمحر فيه شاي أخضر، أنت ما تشرب الشاي األخضر، أو العك ، ال 
شك أنه يف مث، هذه الصور يتعارض األص، مع الظاهر، فنحتاج إىل مرجح، أنت ملا تقول 

سان له: هات يل أمحر، أنت تبهي اإلبريق الغون، لون اإلبريق؟ يعين يف الشراء حيتم، أن اإلن
، فهنا يرتجح ما ال تريدهيستهويه الغون، لكن هذه مسألة دقائق وأنت ماشي وخمغيه، فأنت 

 تريد أن تشرتي إبريًقا مثاًل، تقول له: أمحر، ما فيه ما يعارضه.  لو كنتيف جوفه، لكن 
صور هذه املسألة يف تعارض األص، مع الظاهر شيء ما ينتهي، دخغت مكتبة 

ريًا، فوجدت كتااًب مكتواًب عغيه امسك يف مكتبة زميغك، األص، أن زميغك، وهذا رددانه كث
الكتاب لك، لكن الظاهر أنه بيد زميغك فهو له، فنحتاج إىل مرجح، فإن كنت عرف عنك 
أنك تبيع فريجح الظاهر، إذا عرف عنك أنك ما تبيع ألبتة وإمنا تعري، فريجح األص،، وق، 

 مث، هذا يف صور كثرية جًدا.
 ......طالب: ..

الظاهر هو العرف، حنن نريد مسألة العرف، وما العرف؟ العادة حمكمة ستأيت، لكن 
عندان ظاهر وعندان أص،، إيش عرف الناس يف هذا؟ لكن هذه الصور اليت قغناها هو يطغب 

 شاهي، هو األص، أنه يطغب شاهي يف مث، هذا، لكن لو طغب قغًما أمحر؟
 طالب: ..............

هذا حنتاج إىل مرجح؛ ألن بعض الناس يهوى الغون األمحر، قال: ال، هات هللا أعغ ، 
 تاج إىل مرجح.حتيل قغًما أمحر، فاملقصود أن مث، هذه 

 طالب: .......
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عغى ك، حال يف ك، مسألة هلا ما يرجحها إذا تعارض أصالن، أو أص، وظاهر وجب 
لراجح فهي من مسائ، القولني، وإن النظر يف الرتجيح كما يف تعارض الدليغني، فإذا تردد يف ا

ترجح دلي، الظاهر ُحك  به بال خالف، وإن ترجح دلي، األص، حك  به بال خالف، 
املقصود أنه ينظر يف مث، هذه الصور إىل مرجح ما يرتجح فيه األص، جزًما وما يرتجح فيه 

ويف مث، الظاهر جزما، الشهادة ظاهر وليست هي األص،، األص، كما تقدم براءة الذمة، 
هذا يرتجح الظاهر عغى األص،، فُيحك  ابلشهادة ولو خالفت األص، ما يرتجح فيه 
األص،، عغى األصح ضابطه أن يستند االحتمال إىل سبب ضعيف، كما لو جرح صيًدا 
وغاب مث وجده ميًتا أو وقع يف بئر مثالً، اآلن ترجح األص، جرح صيد وغاب، مث وجده 

أو بسبب آخر؟ قد يرتجح الظاهر بنكاية اجلرح يف الصيد إذا   ميًتا، ه، موته بسبب اجلرح
كانت قوية، قغنا: الذي يهغب عغى الظن أنه بسبب اجلرح، وإذا كانت ضعيفة قغنا: ال، 

نرجح األص،، ومث، هذا لو وقع يف بئر، فالذي يهغب عغى الظن أن موته غرقًا ما  حينئذ  و 
واًي، كمن شك يف شيء مؤثر يف الصالة  ترجح فيه الظاهر عغى األص، أبن كان السبب ق

كرتك ركن بعد انقضائها فال أثر له؛ ألن الظاهر انقضاء العبادة عغى الصحة، هنا أيًضا 
تعارض ولي  املراد بذلك تقابغهما من ك، وجه، وإمنا حبسب ما يغوح لغمجتهد، لو رأى 

صطاد يف ذلك اليوم طائرًا طائرًا فقال لزوجته: إن مل أصد هذا الطائر اليوم فأنت طالق، مث ا
من فصيغته، من جنسه، قال لزوجته: إن مل أصد هذا الطائر اليوم فأنت طالق، مث غاب عنه 
فاصطاد يف ذلك اليوم طائر، اآلن عندان تردد يف أصغني؛ ألنه جه، ه، هذا الطائر هو 

النكاح، الذي حغف عغيه أو غريه؟ ففي وقوع الطالق الرتدد؛ لتعارض أصغني، األص، بقاء 
واألص، عدم اصطياد الطائر الذي عغق عغيه النكاح، ورجح النووي عدم الوقوع، اآلن عندان 
أصالن: األص، بقاء النكاح، واألص، أن الطائر ما صيد الذي حغف عغيه، يعين وقع الشك 
فيه ويف غريه، فعندان تعارض أصغني، ورجح النووي عدم الوقوع، األص، بقاء النكاح وارتفاعه 

 كوك فيه، ارتفاعه مشكوك فيه.مش
 طالب: .........

 قصده يصيد هذا الطائر.
 طالب: ..........
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 ال، يريد هذا الطائر، إن مل أصد هذا الطائر، هذا قصده.
 طالب: ......

نع  يقصد الطائر بعينه، هو يقول: أان أقصد هذا الطائر بعينه، إن مل أصد هذا الطائر. 
رأة ابلنكاح وصدقها املَقر  ابلزوجية، املَقر  له صدقها ابلزوجية، تعارض الظاهرين إذا أقرت امل

أقرت املرأة ابلنكاح وصدقها املقر له ابلزوجية، يقول: فاجلديد قبول اإلقرار؛ ألن الظاهر 
صدقهما فيما تصادقا عغيه، والقدمي إن كاان بغديني طولبا ابلبينة ملعارضة هذا الظاهر بظاهر 

عرف حاهلما غالبا، ويسه، عغيهما إقامة البينة، يعين األص، النكاح أو آخر؛ ألن البغديني ي
: زوجيت، هو ما ثبت معه امرأة، قالعدم النكاح يف هذه الصورة بدون بينة؟ وجد شخص 

النكاح ببينة، مث شككنا فيما يطرؤ عغيه من فراق، اآلن ما بعد ثبت أص، النكاح. يقول: 
ملقر له ابلزوجية، هذا ظاهر، يعين كوهنا زوجته ظاهر، وكونه إذا أقرت املرأة ابلنكاح وصدقها ا

يف بغد ال يكفي إقامة البينة، يعين ما معه دفرت عائغة يثبت أهنا زوجته، واألص، أنه لو كان 
هناك إذا أثبت الظاهر أنه ال بد من إثباته، فتعارض عندان ظاهران واملرجح الثقة ابلرج، 

جاًل ظاهره االستقامة، يرجح أن تكون زوجته، إذا كان وعدم الثقة به، يعين لو وجدت ر 
الرج، يف موقع شبهة أو يف موقع ريبة مثالً، ودلت القرائن ولو مل تكن قوية عغى أهنا 

 ال يصدق إال ببينة. حينئذ  دعوى..، كثري فإنه 
 طالب: ...........

معها األص،.  ليتاال، ليست من هذه القاعدة، لو أقر الرج، وأنكرت املرأة؛ املرأة هي 
 يقول الناظ :

              الفقلللللللله مبللللللللين عغللللللللى قواعللللللللد
مخللل  هلللي األملللور ابملقاصلللد      .

. 
وبعلللللللللللدها اليقلللللللللللني ال يُلللللللللللزال           

ابلشللللللك فاسللللللتمع ملللللللا يقللللللال       .
. 

   مث قال الثانية:
دليغهللللا مللللن احلللللديث اي فللللىت             

يف مسللللللللغ  وغللللللللريه قللللللللد ثبتللللللللا              .
. 

طلللللرق عديلللللدة وتلللللدخ،                ملللللن
،               مجيلللللللللللللع األبلللللللللللللواب تفصَّللللللللللللل  .

. 
وحتتهللللللللللا قواعللللللللللد مسللللللللللتكثرة         

ملللللللن درجللللللللة فهاكهللللللللا حمللللللللربة              .
. 
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غدا إن شاء هللا الدرس بعد صالة املهرب، وإن احتجنا قد حنتاج إىل وقت لي  
 قواعد ولو كانت ابختصار.ابلطوي،؛ ألن اإلخوان كأهن  مصرين عغى أن تكم، ال
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 السالم عغيك  ورمحة هللا وبركاته
أظن ما فيه وقت لقراءة األسئغة؛ ألن بقي عغينا ثالث قواعد، واألص، أننا ننهيها يف  

كأنه مقصود اإلخوان املنظمني هلذه الدورات،   -إن شاء هللا تعاىل-هذا اليوم؛ ألن هذا 
هناء هذه الكتب، والقدر املقرر هلذه الدورة القواعد يذكرون أهن  مرتبطون بوقت حمدد إل

اخلم ، وعغى ك، حال يرتتب عغى هذا اإلمجال الشديد ال سيما يف القواعد الثالثة الباقية 
اليت هي موضوع اليوم لعغنا أنيت عغى مقاصد هذه القواعد من غري خغ، ظاهر، وإال فاخلغ، 

 ال بد منه مع قصر املدة.
املي وصغى هللا وسغ  وابرك عغى عبده ورسوله نبينا حممد وعغى آله احلمد هلل رب الع 

وصحبه أمجعني، أما بعد، فالقاعدة الثالثة: )املشقة جتغب التيسري( واألص، فيها قول هللا 
وما جعل }وقوله ج، وعال:  {يريد هللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر}تعاىل: 

إن الدين يسر، ولن »: -الة والسالمعغيه الص-وقوله  {عليكم في الدين من حرج
بعثت »، ويف احلديث املخرج يف املسند من حديث جابر: «يشاد الدين أحد إال غغبه

، ويف الصحيحني من حديث أيب «يسروا وال تعسروا»، وجاء يف احلديث «ابحلنيفية السمحة
وهلل -ريعة ، هذه النصوص تدل عغى أن الش«إمنا بعثت  ميسرين ومل تبعثوا معسرين»هريرة 
فيها سعة ولي  فيها حرج وال آصار وال أغالل كما يف الشرائع السابقة، ولي  معىن  -احلمد

هذا أن الدين لي  فيه تكاليف، وأن عموم ما يشق عغى النف  يرتك، كثري من الناس يتذرع 
مبث، هذا الكالم، ومبث، هذه النصوص، ويستند إىل هذه القاعدة يف التخغي عن التكاليف؛ 
فيقول: صالة الفجر يف وقتها مع اجلماعة شاقة، واملشقة جتغب التيسري، يقول: الصيام يف 
الصيف شاق واملشقة جتغب التيسري، هذا الكالم ال صحة له وال يقب،، ولو قي، مث، هذا ملا 
امتث، أمر إال ما يوافق هوى النف ، وال ترك حمظور إال ما تعافه النف ، ويوجد اآلن ممن 

بىن مث، هذا الكالم، مسألة التيسري، التيسري املبين عغى الدلي، والدين كغه يسر، ومع يفيت ويت
ذلك  الدين كغه تكاليف، أوامر، ونواهي، واجلنة حفت ابملكاره، والتكغيف معناه إلزام ما فيه  
كغفة، لي  معىن  املشقة جتغب التيسري أن مطغق املشقة يقتضي التيسري، لكن الدين مبين 

، يعين ما عندان آصار وأغالل، التوبة ال تقب، إال بقت، النف ، عندان مث، هذا؟ ال، عغى هذا
التوبة بني العبد وبني ربه وهتدم ما كان قبغها، وأمرها ميسور ملن يسرها هللا عغيه، بينما وجد 
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يف األم  السابقة أن من قبول توبته  قت، أنفسه ، ووجد يف الشرائع السابقة النجاسة تقرض 
مبين عغى  -وهلل احلمد-قراض وال يكفي غسغها، ووجد شيء كثري من هذا األمر، وديننا ابمل

التيسري يف مقاب، األغالل واآلصار املوجودة يف الشرائع السابقة، وإال من أوضح األمثغة عغى 
املشقة املرتبطة ابلعبادة احلج، ه، ميكن أن حيج الشخص بدون مشقة من أول احلج إىل 

ٻ پ پ ژن، يعين إن حصغت له مشقة يف أول األمر أو يف أثنائه آخره، ال ميك

املشقة لذاهتا ليست مقصد شرعي، ليست من مقاصد الشرع، فال  ژپ پ   ڀڀ
يعدل اإلنسان من األمر األسه، الذي تتأدى به العبادة عغى الوجه األكم، إىل األمر 

يف الطريق يف اخلط املستقي  األشد؛ ولذا لو قال شخص: أان بداًل من أن أذهب إىل املسجد 
الذي جمموع خطاه ال تزيد عغى مخسني خطوة مثالً، أذهب وأدور يف احلارة مخسمائة خطوة 
وأرجع إىل املسجد، وأحص، بداًل من األجر اليسري عغى األجر الكثري تبًعا لكثرة اخلطا، 

طغبها العبادة، لو نقول: ال أجر لك، األجر املرتب عغى املشقة إذا كانت هذه املشقة مما تت
قال: أان أحج، وبداًل من أن يكون الطريق مثامنائة كيغو إىل مكة من الرايض، ملاذا ال يصري 
ثالثة آالف؟ يعين عن طريق الشمال إىل الساح، الهريب وأنيت إىل مكة من أج، أن تزيد 

فإذا  عن تعذيب اإلنسان نفسه غين، -ج، وعال-املشقة، نقول: ال تؤجر عغى هذا، وهللا 
اقتضت العبادة املشقة أجر عغيها وإال فال، بعض الناس ينادي ابلفقه امليسر أو تيسري 
األحكام عغى الناس، وهو يف احلقيقة إمنا يتتبع الرخص، يقول: إذا كان يف املسألة قول 
شديد إلمام معترب، وفيه قول يسري، فيه يسر عغى الناس، ملاذا ال حنم، الناس عغى القول 

ألنه هو املوافق لطبيعة شريعتنا؟ نقول: إذا كان الدلي، يسنده فعغى العني والرأس،  اليسري،
وإذا كان الدلي، يسند القول اآلخر فهو املعترب، أما اليسر لذات اليسر العربة عغى املسغ  أن 
يدور مع النصوص، ال عغى ما هتواه نفسه، يعين لو أُفيت شخص يف احلج ارتكب حمظور أو 

فقال له شخص: ال شيء عغيك، وقد مسع من قب، أن عغيه دما فرح هبذه  ترك نسًكا،
الفتوى، وابلعك  لو سأل شخصا فقال: عغيك دم وذهب ليستفيت من يقول له: ال شيء 
عغيك، هذا ال يطغب احلك  الشرعي، هذا يطغب ما يوافق هواه، وقد جع، إهله هواه، فمث، 

 هذا ال جيوز. 
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املسألة قوالن أحدمها شديد واآلخر خفيف؛ فإننا خنتار يوجد من يقول: إذا وجد يف 
ما خري بني أمرين إال اختار أيسرمها، نقول:  -عغيه الصالة والسالم-اخلفيف؛ ألن النيب 

لي  هذا هو املقصود ومل تصب احملز ومل تصوب صوب احلق؛ ألن التخيري يف وقت التخيري، 
ا أه، العغ  عغى ضوء ما بغهه  منها، وعغى أما بعد أن ثبتت األحكام ابألدلة اليت عم، هب

ما وصغت إليه أفهامه  فيها، ووجد من أيخذ جبانيب النظرين فقال أحدمها ابحلرمة والثاين 
ابحل،، لي  لك أن ختتار، إمنا املعول عغى الدلي،؛ فإن دل الدلي، عغى احلرمة فهي األص،، 

سان أن يدور مع الدلي، سواء كان له وإن دل الدلي، عغى احل، فهذا هو املعتمد، فعغى اإلن
خيتار  -عغيه الصالة والسالم-أو عغيه، أما ابلنسبة لغتخيري فقب، استقرار األحكام النيب 

أيسر األمرين؛ ألنه لي  عنده يف الطرف الثاين نص مينع هذه القاعدة "املشقة جتغب 
؛ الرخصة تقاب، العزمية، التيسري". قال أه، العغ : يتخرج عغيها مجيع رخص الشرع وختفيفاته

وعر فت الرخصة أبهنا ما ثبت عغى خالف دلي، شرعي ملعارض راجح يعين مع قيام الدلي، 
األصغي، أك، امليتة حمرم وثبت حتغيغها ابلنص مع قيام دلي، املنع، فاملعارض الراجح هو 

ا فيه حفظ النف ، هناك أمور جاء فيها ترخيص من قب، الشارع، وقد يوجد من األحكام م
مشقة وكغفة أشد مما جاء الرتخيص فيه، املسافر جيوز له أن يفطر يف رمضان، املسافر يفطر 
يف هنار رمضان إمجاًعا، حىت قال بعضه : إنه لو صام ما صح صيامه، ولكن املعترب عند 
أه، العغ  أن صيامه صحيح، لكن عغى حسب املشقة الالحقة به، فإن كانت خفيفة جدًّا 

يف بعض أسفاره،  -عغيه الصالة والسالم-صام كان أفض،، كما فع، النيب  فمث، هذه لو
وإذا كانت هناك مشقة أشد حبيث يتحرج فيها فالفطر أفض،، وإن كانت املشقة مع عسر 
شديد فأولئك العصاة، فالنصوص جاءت هبذا وهذا، بعض الناس وهو يف بيته يغحقه من 

فطر وهو يف بيته مشقة؟ ال، نقول: هناك بعض الصيام أشد مما يغحق املسافر، ه، نقول: ي
األحكام فيما يقارن فعغها من املشقة أعظ  من بعض األحكام اليت جاء الرتخيص فيها إذا 
وصغت املسألة إىل حد الضرورة عغى ما سيأيت، هذا يرتكب املخالفة املنصوص عغيها 

ظورات عغى ما سيأيت، أما ابلدلي، إذا وصغت املسألة إىل حد الضرورة؛ فالضرورات تبيح احمل
ما دون ذلك من املشقة اليت ال يرتتب عغيها تغف النف  وال الطرف، فإنه ال يرتخص، ولو 
جاءت الرخصة مبا هو أدىن منها فيقتصر ابلرخص عغى املنصوص، ولو فتح ابب الرتخص 
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ة، من ابلنسبة لغمشقات ابلقياس ملا بقي تكغيف ك، مسألة يغحقها، بشبيهتها سافر إىل مك
الرايض إىل جدة بساعة عغى سيارة مكيفة إىل املطار، مث الطائرة مكيفة، ونزل إىل املطار 
مكيف والسيارة مكيفة، ووص، إىل سكنه ابلراحة وهو يف بيته، أو مدرس مثاًل يدرس يف 
بغده يقول: أان وهللا يغحقين مشقة أعظ  من السفر، إذن أفطر، ال، تبقى مث، هذه النصوص 

 غدلي، يف التفصي، الذي أييت إن شاء هللا تعاىل.تبًعا ل
أسباب التخفيف يف العبادات سبعة: منها السفر واملرض واإلكراه والنسيان واجله،  

والعسر وعموم البغوى والنقص الذي يدخ، فيه األنوثة والصبا واجلنون، السفر له رخص، 
نسان سفرًا ال مشقة فيه، واألص، فيه املشقة، هذا األص، يف السفر، لكن قد يسافر اإل

فالوصف املؤثر الذي عغقت عغيه األحكام هو السفر، بهض النظر عن املشقة، السفر من 
رخصه القصر، واجلمع، واملسح ثالثة أايم بغياليها، والفطر، وترك اجلمعة، والتنف، عغى 

عغيه -النيب الدابة، قالوا: ومن رخصه السفر، بواحدة من زوجاته ابلقرعة، وال يقضي لهريها، 
إذا أراد أن يسافر أقرع بني نسائه، فمن خرجت هلا القرعة سافر هبا وترك  -الصالة والسالم

الباقي، لكن إذا رجع يقضي لغباقي أو يقس  من جديد؟ يقس  وال يقضي، فهذه من رخص 
 السفر كما قال أه، العغ . 

عغيه، ويصغي من أسباب التخفيف: املرض؛ فاملريض يتيم  إذا كان الوضوء يشق 
جالًسا إذا كان القيام يشق عغيه ال يستطيع القيام، ويتخغف عن اجلمعة واجلماعة إذا كان 
ذلك يشق عغيه، ويفطر يف رمضان إذا كان الصيام يشق عغيه، ويستنيب يف احلج، 

 وهكذا... 
، فمن {إال من أكره وقلبه مطمئن باإليمان}من أسباب التخفيف: اإلكراه؛ 

جيوز النطق هبا حتت هتديد من يقدر عغى التنفيذ، ال يؤاخذ، والنسيان نطق بكغمة ال 
ٿ ٿ ٿ ژواجله،، فاجلاه، معذور  ژې ې ې ى  ى ائ ائەئژ

فاجلاه، الذي مل يبغهه احلجة فإنه معذور؛ ولذا يقولون: من عاش يف بالد لي  فيها  ژٿٹ
حك  ما عغ  من الدين  من يدله عغى احلق وال يبني له احلك  الشرعي، وُتُصوُّر له أن جيه،

ابلضرورة كالزان، وشرب اخلمر، والسرقة، وما أشبه ذلك، يعذر، لكن إذا بغهه ذلك وجب 
عغيه الكف، وإذا كان يف بغد هذا وضعه جتب عغيه اهلجرة، وال جيوز له أن يبقى يف مث، هذا 
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مسألة كربى  البغد، قالوا: من ذلك العسر وعموم البغوى فيما يتعغق ابجله،، والعذر ابجله،
عند أه، العغ ، منه  من ال يعذر مطغًقا؛ ألنه ما يتصور جاه، بعد أن انتشرت هذه 
الوسائ، اليت ُتسمع الناس يف الشرق والهرب القرآن عغى حد سواء، ولكن اجله، متصور، 
فبغوغ احلجة ال بد منها، وفه  احلجة ال بد منه، ابلنسبة ملن ينطق بهري لهة الكتاب والسنة، 

عاج  ال بد أن يفهموا احلجة، ُيشرح هل  بغهاهت ، ويف حكمه  من كان من العرب من ال األ
يفه ، يوجد يف عوام املسغمني لو تقرأ عغيه أوضح آية يف القرآن ما فه  املراد منها، ما مل 

-يكن األمر مما يزاوله يف حميطه وبيئته ويعرفه من خالل املعاشرة، يعين من عوام املسغمني 
شخص أكره ابنته عغى الزواج من شخص ال ترتضيه فأكرهها وأجربها،  -قصة حاصغةوهذه 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ: -ج، وعال-وقي، له فاستدل بقول هللا 

يقول: أان  ژژ    ڑ ڑ       کک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ
أريد هذه املهفرة، هي تقول: ما أبهيه، ال، الزم تبهيه، يعين مث، هذا يكفي أن يغقى عغيه 

ث، هذا الدلي،، هذا يف حك  األعاج  أو أشد من األعاج ، ففه  الدلي، فه  احلجة ممن م
يتصور منه عدم الفه  كاألعجمي ومن يف حكمه، ال بد أن يفه ، أما زوال املانع من قبول 
احلجة فال زوال املانع من قبول احلجة بغهته، احلجة ويفه  احلجة، لكن مع ذلك لديه مانع 

ول له: الطواف ابلقرب حرام، شرك، ويقول: لك  قناعاتك  ويل قناعايت، أنت  من قبوهلا، تق
تقتدون مبشايخ وأان أقتدي مبشايخ، يعين منذ أن عرفنا أنفسنا وشيوخنا يفعغون هذا، والناس 
يعظموهن  واستفاض فضغه  ومعرفته  وتربأ الذمة بتقغيده ، فه، مث، هذا املانع يشرتط 

ومل يشرتطه أحد، وإال لكان مشركو العرب يف اجلاهغية معذورين؛ ألهن  زواله؟ ال يشرتط زواله 

ۉ ژتبعوا آابءه  واقتدوا آبابئه  ووجد املانع من قبول ما قاله النيب عغيه الصالة والسالم: 

ألهن  يعتقدون يف آابئه ، وهؤالء املبتدعة يعتقدون يف مشاخيه   ژې ې ې ېى ۉ
 ، بسبب هذا. ومتبوعيه ، والضالل كثريًا ما حيص

العسر وعموم البغوى، قالوا: من النواقض: اإلعراض التام عن تعغ  الدين، ال يتعغمه 
وال يرفع به رأًسا، ذكروا هذا من النواقض: العسر وعموم البغوى، كالصالة مع النجاسة املعفو 
عنها مث، السغ ، من حَدثُُه دائ ، سغ  بول، واستحاضة، وما أشبه ذلك.. وأيًضا 
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تجمار يصغي وأثر النجاسة ابق واجلمع يف املطر والربد الشديد يسوغ لغعسر واملشقة االس
الشديدة؛ ألن له أصاًل يف الشرع ال لذاته، يعين لو كان من به سغ  مثاًل أو استحاضة؛ 
ألن السغ  حكمه حك  االستحاضة، احلدث الذي ال ينقطع، الدائ  حكمه حك  

غى أن االستحاضة مثاًل لو قدر أنه ما عندان دلي، عغى االستحاضة، يعين ما عندان دلي، ع
أن االستحاضة تصغي والدم ينزل منها، لو مل يكن عندان دلي،، قغنا: إهنا تبذل اجلهد 
وتستفرغ الوسع يف إيقاف هذا احلدث، لكن عندان الدلي، أهنا تصغي عغى حاهلا، وكذلك 

 ومن به جرح ال يرقأ وغري ذلك. سغ  البول، والريح،-من به العذر مث، عذرها كالسغ  
: النقص؛ والنقص ويتمث، يف األنوثة، والصبا الصهر، -وهو السابع-قالوا من ذلك 

واجلنون، فاملرأة ال شك أهنا انقصة، انقصة عق، ودين، وخفف عنها بعض األحكام من 
لرجال؛ أج، هذا، فال حتضر، ال يغزمها مجعة وال مجاعة وال جهاد، وال غري ذلك مما يغزم ا

ألهنا انقصة يف تركيبها، يف دينها، يف عقغها، يعين وإن كثرت الدعاوى وكثرت املطالبات 
مبساوات املرأة لغرجال، لكن هذا مصدره غري املسغمني، ومن قال به ممن ينتسب إىل القبغة 
ال شك أنه مفتون، مقتد بهري املسغمني، وإال فالدين حاك  عغى اجلميع، وال شك أن 

رأة مبا يكغف به الرجال ال شك أنه ظغ  لغمرأة؛ ألن تركيب املرأة ال حيتم، ما تكغيف امل
حيتمغه الرجال، ومع ذلك ينادون والنوااي مكشوفة، يعين ما حيتاج إىل أن ندخ، يف نية فالن 
أو عالن، واضحة من اهلدف من هذه املطالبات، الصبا أيًضا، الصيب الصهري ال حيتم، ما 

رفع عنه القغ  حىت يبغغ، وكذلك ارجمنون حىت يُفيق فال يكغف؛ ألنه ال حيتمغه الرجال، ف
يستطيع وال يسيطر عغى نفسه؛ ألن مناط التكغيف هو العق،، فمن ال عق، له ال تكغيف 
عغيه، هناك فوائد ذكروها يف هذه القاعدة األوىل يف ضبط املشاق املقتضية لغتخفيف، وذكر 

شقة ال تنفك عنها العبادة غالًبا كمشقة الربد يف الوضوء السيوطي أن املشاق عغى قسمني: م
يف الشتاء، هذه ال تنفك عنها العبادة، الغه  إال إذا حص، تدفئة، وإذا مل يتأَذ ابملاء نفسه 
أتذى به بعد الوضوء، مشقة الصوم يف شدة احلر، ال ميكن أن ينفك عنها شدة احلر وطول 

السفر مالزم لغمشقة، مشقة أمل احلدود، يعين لو النهار مشقة السفر، هذا يف األص، أن 
قي،: إن الزاين احملصن يرج ، والقاعدة الشرعية املشقة جتغب التيسري، إذا كانت احلجارة 
الكبرية تشق عغيه ينظر إىل شيء صهري ال يشق عغيه، هذا ال يرد، هذه مشقة مالزمة هلذه 
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ت، ال أثر هلذه املشقة يف إسقاط هذه العبادة، وإقامة احلدود يف األرض من أعظ  العبادا
األحكام، مشقة تنفك عنها العبادات يف الهالب، وتنفك عنها العبادات لكنها قد توجد 
وتوجد لبعض الناس دون بعض، يعين لي  مالزمة لك، من تعبد هبذه العبادة، وهذه املشاق 

هذه موجبة لغتخفيف، متفاوتة منها املشقة الفادحة العظيمة كاخلوف عغى النف  واألطراف ف
ومنها اخلفيفة مشقة خفيفة تغحق بفالن دون غريه، وليست مالزمة ألص، العبادة، إمنا 
لظرف من الظروف شق عغيه أن يصغي الصالة يف وقتها، هذه مشقة ال أثر هلا وال التفات 
إليها؛ ألهنا ليست عظيمة فادحة تغحق ابألوىل العظيمة الفادحة، ال شك أهنا جتغب 

 سري، لكن ما دوهنا ال أثر له يف العبادة وال التفات إليه. التي
الفائدة الثانية من الرخص ما جيب األص، العزمية لكن الرخصة قد جتب كأك، امليتة 
لغمضطر، والفطر ملن خشي اهلالك وما يندب منها ما جيب، ومنها ما يندب، كالقصر يف 

ذا اشتد احلر، ومنها ما يباح قالوا: كالسغ ، السفر والفطر مع املشقة، واإلبراد بصالة الظهر إ
السغ  رخصة قالوا: ألنه عغى خالف األص،، عغى خالف األص،، شيخ اإلسالم وابن القي  
يقرران أن ك، ما جاء به دلي، صحيح فهو عغى األص،؛ ألنه دل الدلي، الصحيح الصريح 

ص، التوقيت واألص، عغى اعتباره، فالدلي، أص، لكن اجلمع والقصر رخص أو عزائ ؟ األ
اإلمتام، األص، التوقيت، الصالة مؤقتة أبوقات ثبتت هبا األحاديث الصحيحة، الفجر هلا 
وقت أول وآخر الظهر له وقت، والعصر له وقت، وهكذا..، هذا األص،، لكن اجلمع عغى 
األص، أو عغى خالف األص،؟ عغى خالف هذا األص، وإن دل له أص، آخر عغى 

العغ  يف األص، يف القصر واإلمتام، أيهما األص،: ه، األص، القصر أو  اخلالف بني أه،
فرضت الصالة ركعتني ركعتني فأقرت صالة السفر وزيد »األص، اإلمتام؟ يف حديث عائشة: 

فاألص، عغى هذا القصر، ولكن جاءت النصوص القطعية عغى أن صالة الظهر  «يف احلضر
الث ركعات، والفجر ركعتني، فهذا أص، جاءت به والعصر والعشاء أربع ركعات، واملهرب ث

النصوص القطعية، والقصر من هذه األربع خالف هذا األص،، وقد جاء به دلي، صحيح، 
عغى قول شيخ اإلسالم أن القصر لي  عغى خالف األص،، اجلمع لي  عغى خالف 

 األص،؛ ألنه جاء به الدلي، الصحيح الصريح.
 طالب: .......
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  األص،، يعين األول املتقدم منهما األص، يف الصالة أهنا هكذا.ال، هو الكالم يف
 طالب: .......

ال، هو لي  األص، يف احلضر، ما هو النزاع يف احلضر، يعين صالة السفر إذا نظران 
إىل األص، يف الصالة مجغة الظهر والعصر والعشاء، األص، فيها ركعتني أو أربع يف السفر، 

تبار أن األص، احلضر والسفر طارئ، فإذا قغنا: إن األص، احلضر، يعين ما ننظر إليها ابع
قغنا: إن األص، أربع ركعات والسفر طارئ ركعتني؛ ولذا لو تُردد يف جواز القصر وعدمه 
نرجع إىل األص، الذي هو أربع ركعات، إذا بطغت صالة يف السفر أو نسيت صالة يف 

ب جانب احلضر؛ ألنه هو األص، وهو السفر وذكرها يف احلضر أو العك ، قالوا: يهغ
األحوط، املقصود مث، هذه املسائ، لو تسغسغت ما انتهت، وعندان ثالث قواعد ال بد من 
إهناء ما ميكن منها، ومنها خالف األوىل كاجلمع والفطر يف السفر ملن ال مشقة عغيه، ومنها 

أق، من ثالث، يعين ما ُيكره، مثغوا ملا يكره ابلرتخص برخص السفر يف أق، من ثالث، 
السفر املعترب عند اجلمهور مسرية يومني قاصدين مرحغتني مثانني كيغو، والثالث قي، به، 
فغغخروج من هذا اخلالف ُكره الرتخص يف أق، من مائة وعشرين كيغو مع أنه قي، بيوم واحد 

 أربعني كيغو، املقصود أن مثاهل  هذا قد ال يسغَّ  هل . 
سبعة: ختفيف إسقاط كإسقاط اجلهاد ابلعذر يعين ال إىل بدل، ختفيفات الشرع أنواع 

ختفيف نقص كقصر الصالة من أربع إىل ركعتني، ختفيف إبدال كالهس، والوضوء ابلتيم ، 
وختفيف تقدمي كاجلمع وتقدمي الزكاة عغى احلول، وختفيف أتخري اجلمع مجع التأخري وأتخري 

كصالة املستجمر وشرب اخلمر لغهصة، صيام رمضان لغسفر واملرض، وختفيف وترخيص  
 وختفيف تهيري كتهيري صالة اخلوف، هذه أنواع التخفيف يف الشرع.

ال ضرر »: -عغيه الصالة والسالم-القاعدة الرابعة: قالوا: "الضرر يزال" أصغها قوله  
وهذا احلديث أخرجه اإلمام مالك يف املوطأ عن عمرو بن حيىي عن أبيه مرسالً،  «وال ضرار

أخرجه احلاك  يف املستدرك والبيهقي والدارقطين من حديث أيب سعيد، وأخرجه ابن ماجه و 
من حديث ابن عباس وعبادة بن الصامت، قال النووي يف األربعني: وله طرق يقوى بعضها 
ببعض، قال ابن رجب يف شرحه: وهو كما قال، فاحلديث ال شك أنه له أص،، وقال ابن 

الدارقطين من وجوه وجمموعها يقوي احلديث وحيسنه، وقد  الصالح: هذا احلديث أسنده
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ْرَمة عن النيب  صغى هللا عغيه -تقبغه مجاهري أه، العغ  واحتجوا به، ويشهد له حديث أيب ص 
خرجه أبو داود والرتمذي  «من ضارَّ ضارَّ هللا به، ومن شاقَّ شاقَّ هللا عغيه»قال:  -وسغ 

، وحديث أيب بكر خمرج عند الرتمذي إبسناد وابن ماجه، وقال الرتمذي: حسن غريب
، وجاء «مغعون من ضار مؤمًنا أو مكر به»قال:  -عغيه الصالة والسالم-ضعيف عن النيب 

ې ې ې ې ى ژ: -ج، وعال-يف القرآن النهي عن الضرر يف قول هللا 

وإذا فككنا اإلدغام ماذا يكون الغفظ؟ تضار ر أو تضاَرر، فالضرر ال  ژى ائ ائەئ
 ن اجلهتني من الطرفني ال جيوز، وهذا من أقوى األدلة عغى هذه القاعدة.جيوز م

 طالب: ........
 هذا إذا قغنا أن الراء ليست مضعفة مشددة.

 طالب: ........
من الضري ال من الضرر صح أو ال؟ يعين إذا فككنا اإلدغاء ينتج عندان حرفني، إذا  

الضري فراء واحدة، وال ميكن أن يكون كانت من الضرر ال بد من راءين، وإذا كانت من 
جزم إال إذا كانت من الضري، أما إذا كانت من الضرر براءين فال بد من التشديد، والتشديد 

صغى هللا -: وقوله -رمحه هللا-عبارة عن حرفني أوهلما ساكن والثاين متحرك، قال ابن رجب 
بهري مهزة وُروي إضرار  هذه الرواية الصحيحة ضرار «ال ضرر وال ضرار»: -عغيه وسغ 

ابهلمزة، وقع ذلك يف بعض رواايت ابن ماجه والدارقطين، ب، ويف بعض نسخ املوطأ، وقد 
أثبت بعضه  هذه الرواية، وقال: يقال: ضر وأضر مبعىن، وأنكرها آخرون وقالوا: ال صحة 

: مها مبعىن فرق أم ال؟ فمنه  من قال -أعين الضرر والضرار-هلا، واختغفوا ه، بني الغفظتني 
واحد عغى وجه التأكيد، واملشهور أن بينهما فرقًا، مث قي،: إن الضرر هنا أن الضرر هو 
االس ، والضرار الفع،، فاملعىن أن الضرر نفسه منتف  يف الشرع، وإدخال الضرر بهري حق  
كذلك، وقي،: الضرر أن يدخ، عغى غريه ضررا مبا ينتفع به هو، والضرار أن يدخ، عغى 

ضررًا مبا ال منفعة له به، كمن منع ما ال يضره ويتضرر به املمنوع، ورجح هذا القول غريه 
طائفة، منه  ابن عبد الرب وابن الصالح، يعين ُوجد من جيغ  أمام ابب بيت يستفيد، ابب 
البيت أمامه مكان مناسب لغجغوس ابلنسبة هلذا الشخص فأراد صاحب البيت أن مينعه، 

رر عغى صاحب البيت؛ ألنه ينتفع مبنعه، ولو تضرر اجلال  مينعه؛ ألنه نع  مينعه؛ ألن فيه ض
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ينتفع به، أما لو كان يف مكان حبيث ال يطغع عغى عورات البيت، يعين يف جهة أخرى لي  
حوهلا ابب وفيه ظ، ينتفع به وال يتضرر به، هذا من النوع الثاين مع أن املسألة املفرتضة 

عغى الطرف اآلخر دون أن يكون فيه ضرر عغى الطرف  عندان يف كالمنا أن فيها ضرر
إمنا نفى الضرر والضرار  -صغى هللا عغيه وسغ -األول، قال ابن رجب: وبك، حال فالنيب 

بهري حق، فأما إدخال الضرر عغى أحد حبق، إما لكونه تعدى حدود هللا فيعاقب بقدر 
دل، فهذا غري مراد قطًعا، وإمنا املراد جرميته، أو لكونه ظغ  غريه، فيطغب املظغوم مقابغته ابلع

إحلاق الضرر بهري حق، قال السيوطي: اعغ  أن هذه القاعدة ينبين عغيها كثري من أبواب 
الفقه؛ من ذلك الرد ابلعيب، ومجيع أنواع اخليار، واحلجر والشفعة، والقصاص، واحلدود، 

ودفع الصائ،، وقتال  والكفارات، وضمان املتغفات، والقسمة، ونصب األئمة، والقضاة،
املشركني، والبهاة، وغري ذلك..، وهي مع القاعدة اليت قبغها متحدة؛ ألن منع الضرر لوجود 

 املشقة فيه ولوجود املشقة يف الضرر مينع فيوجد التيسري. 
يتعغق هبذه القاعدة قواعد: األوىل: "الضرورات تبيح احملظورات، بشرط عدم نقصاهنا 

بشرط عدم نقصاهنا عنها، واملثال الذي مثغوا به يقول: ومن مث جاز أك، عنها، وننتبه لقوهل  
امليتة عند املخمصة، وإساغة الغقمة ابخلمر، والتغفظ بكغمة الكفر لإلكراه، وقوله: بشرط 
عدم نقصاهنا عنها ليخرج ما لو كان امليت نبيا، فإنه ال حي، أكغه لغمضطر؛ ألن حرمته 

ملضطر، مثال غريب أو لي  بهريب؟ قوله: بشرط عدم أعظ  يف نظر الشرع من مهجة ا
نقصاهنا عنها ليخرج ما لو كان امليت نبيا، فإنه ال حي، أكغه لغمضطر؛ ألن حرمته أعظ  يف 

 نظر الشرع من مهجة املضطر، اآلن ميكن تصوره أو ما ميكن؟
 طالب: .......

حرم عغى األرض  -ج، وعال-يعين شخص أشرف عغى اهلالك، وجبواره قرب نيب، وهللا 
أن أتك، حلوم األنبياء، متصور أو غري متصور؟ امليت يسغك ك، مسغك إلنقاذ حياته، 
متصور أو غري متصور؟ يعين ملا يسمع اإلنسان يف أول األمر يقف كيف يؤتى مبث، هذا 

 املثال؟ وهللا املستعان. 
ه ملا فيهما من وخيرج ما لو أكره عغى القت، أو الزان فال يباح واحد منهما ابإلكرا

املفسدة اليت تقاب، حفظ مهجة املكره أو تزيد عغيها، أما القت، فال جيوز له حبال أن يفدي 
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نفسه بهري .. يعين وجود هذا أوىل من وجود هذا يف نظر الشارع، فغي  له أن يقدم عغى 
اه عغى قت، أحد ولو أدى ذلك إىل قتغه، الزان يقول مجع من أه، العغ : إنه ال يتصور اإلكر 

الزان ابلنسبة لغرج،، ال يتصور اإلكراه عغى الزان، ملاذا؟ ألنه لو أكره مل ينتشر، فال يتصور 
اإلكراه مع أن بعضه  يتصور ذلك، ومن املسائ، النادرة امرأة تسأل تقول: إهنا فيها م ، 

 فيها جين، وهذا اجلين ال ميكنها من الصالة حىت يقع عغيها.
 طالب: .......

 ميكنها حىت يقع عغيها، فه، نقول: اترك  الصالة؛ ألنك عاجزة، أو نقول: متصور، ال
ارتكاب أخف الضررين، نقول: ابذ يل  األسباب عغى أن تصغي، وإذا عجزت عن ذلك فأنت 
معذورة، وال جيوز هلا أن متكنه من نفسها، قالوا: وخيرج ما لو أكره عغى القت، أو الزان فال 

 ه ملا فيهما من املفسدة اليت تقاب، حفظ مهجة املكره أو تزيد عغيها.يباح واحد منهما ابإلكرا
وما لو دفن بال تكفني فال ينبش، يعين دفن عار  بال تكفني، فإنه حينئذ  ال ينبش، فإن 
مفسدة هتك حرمته أشد من عدم تكفينه الذي قام السرت ابلرتاب مقامه، الثانية ما أبيح 

 لغضرورة يقدر بقدرها.
 ......طالب: ...

ال، ه .. لو كفن بكفن مهصوب قالوا: ينبش، عغى ك، حال مت سرته ابلرتاب ونبشه 
 فيه ما فيه، احلمد هلل األمر فيه سعة إن شاء هللا. 

ما أبيح لغضرورة يقدر بقدرها، ومن فروعها املضطر ال أيك، من امليتة إال قدر سد 
ه احلياة، من استشري يف خاط ب اكتفى الرمق، يعين ال يشبع، إمنا أيك، منها بقدر ما تقوم ب

ابلتعريض ومل يعدل إىل التصريح، الغه  إال إذا مل يكف التعريض لكن ال بد من التصريح 
فيكتفى بقدر احلاجة منه، ومن ذلك النظر إىل املرأة يف مواضعه كاخلاطب والطبيب وحنومها 

ذلك تعدد اجلمعة لعسر  ال ينظر إال إىل موضع احلاجة فقط، واحلاجة تقدر بقدرها. ومن
االجتماع يف مكان واحد، األص، أن إقامة مجعة يف بغد واحد يف أكثر من موضع ال جتوز، 
ولو قام أكثر من مجعة فاألوىل هي الصحيحة، والثانية ابطغة، لكن إذا تعسر اجتماع الناس 

جيوز يف مكان واحد يقدر بقدره إن كفى اثن  ال جيوز إحداث اثلث، إن كفى اثلث ال 
إحداث رابع، وهذا خالف ما عغيه الناس اليوم من التوسع الشديد، احلي الواحد فيه مخسة 
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جوامع، ستة جوامع، يعين لو اكتفي جبامع واحد يف ك، حي كبري يشم، الناس ويستوعبه  
 هذا هو األص،. 

املراتب قالوا: مخ : ضرورة وحاجة ومنفعة وزينة وفضول؛ فالضرورة ما ال تبقى معه 
ياة أو ما يقرب من ذلك، وهذا يبيح تناول احلرام املنصوص عغيه، احلاجة تبقى معها احلياة ح

مع املشقة، فهذا ال يبيح احلرام املنصوص عغيه ابلدلي،، قد يبيح ما تتناوله بعض القواعد 
العامة من فروع تبيحها بعض احلاجة؛ ألهنا ليست منصوصة كما نص عغى ذلك بعض أه، 

ة كالذي يشتهي خبز الرب وحل  الهن ، هذا فيه منفعة، وقد يكون هذا النوع أنفع العغ ، املنفع
له، يسموهنا منفعة، الزينة كاملشتهي لغكماليات احلغوى وما أشبهها، والفضول التوسع أبك، 
ما فيه شبهة، واملكروهات الذي يؤدي إىل تناول احلرام وما جاز لعذر بط، بزواله كالتيم  

 الدخول يف الصالة فإنه يبط،.  بوجود املاء قب،
القواعد يف مسائغهما أو يف صورمها شيء من التداخ،، فيهما شيء من التداخ،، 
وأييت اإلشارة إىل هذا الثالثة "الضرر ال يزال ابلضرر"؛ ألن مقتضى زواله ابلضرر القضاء 

الضرر الذي  املربم عغى القاعدة من أصغها، إذا قغنا: إن الضرر يزال بضرر آخر، نع ، وقع
 جيب زواله؛ ولذا هذا الكالم..

قالوا يف القاعدة الثالثة املغتحقة هبذه القاعدة األصغية "الضرر يزال" قالوا: الضرر ال 
يزال ابلضرر، وذكران أن إزالته بضرر آخر يقضي عغى القاعدة من أصغها، فالقيد ال بد منه 

من إطالقها، فإذا أزلنا الضرر بضرر يف أص، القاعدة، الضرر يزال ال بضرر، ب، هو مفهوم 
آخر فإننا يف احلقيقة مل نزل الضرر، فالضرر ابق، فال أيك، املضطر طعام مضطر آخر،  يعين 
زيد مضطر لغطعام، ومع عمرو طعام هو مضطر إليه جبمغته بقدره، بقدر حاجته إليه، فال 

 جيوز لزيد أن يتعدى عغى عمرو، ولو أدى ذلك إىل هالكه.
 ......طالب: .

الكالم عغى الضرر، الضرر ما يزال بضرر، نع  لو وجد طعام لعمرو ال حيتاج إليه قدر 
زائد، أيخذ أيك، منه ولو مل يرض وال يقطع من جسده ما ميوت بسببه، جائع يف مفازة 
وقال: يقطع يده وأيكغها وال ميوت، فه، يسوغ مث، هذا؟ إذا أدى ذلك إىل موته أبن نزف 

وت، وغغب ذلك عغى ظنه، فمث، هذا ضرر ال يزال به الضرر، هناك وقائع منه الدم حىت مي



 

 

 

 

8

7  
87 

 87 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

حصغت لبعض الناس أكثر من واقعة يف الصحراء، يف املفازة، وليست معه وسيغة نق،، 
لدغته حية مع أصبعه، لدغت أصبعه، حية فجاء ابلسكني وقطع األصبع، هذا أزال الضرر، 

 لكن ه، يرتتب عغيه ضرر آخر؟
 ....طالب: .....

أخف من اليد، اليد قد ال يستطيع أن يستويل عغيها وحيتويها، لكن اإلصبع إبمكانه، 
ومث، هذا حص، أكثر من واقعة أبًدا تغدغه احلية مع أصبعه فيتخغص منه بسرعة؛ حفاظًا 
عغى بقية جسمه، لكن لو أدى ذلك وغغب عغى ظنه أنه ينزف وميوت ما جيوز له أن يفع، 

يزال ابلضرر، ويستثىن من ذلك ما لو كان أحدمها أعظ  ضررًا، وينشأ هذا؛ ألن الضرر ال 
من ذلك قاعدة رابعة وهي: ما إذا تعارض مفسداتن روعي أعظمهما ضررًا ابرتكاب 
أخفهما، قالوا: لو ابتغعت دجاجة لؤلؤة، دجاجة زيد ابتغعت لؤلؤة لعمرو، وزيد يقول: ال، 

أن أربيها لغبيض مثاًل، لكنها ابتغعت لؤلؤة فيها أان ال أريد أن أذبح هذه الدجاجة، أريد 
أضعاف أضعاف قيمتها، هذا ما يقر عند أه، العغ  ابرتكاب أخف الضررين، ترتب عغى 
احلم، مضرة ابلهة ابألم مث، هذا يسقط، إذا كانت املضرة ابلهة ابألم حبيث ال تستطيع 

ويف بطنها مح، يشق بطنها  متابعة احلم، مث، هذا جيوز إسقاطه، أيًضا لو ماتت املرأة
ويستخرج هذا احلم، احلي، وإن كان فيه ضرر ابلنسبة لألم؛ ألن حرمة املسغ  ميتا كحرمته 
حيًّا، ونظريها قاعدة خامسة، وهي درء املفاسد مقدم أو أوىل من جغب املصاحل، فإذا 

، التحغية، قب -كما يقولون-تعارض مفسدة ومصغحة ُقدم دفع املفسدة غالًبا؛ ألن التخغية 
ومث، هذه اإلطالقات هلذه القواعد إمنا هو يف اجلمغة يف العموم، وإال قد يوجد مصغحة 
ومفسدة، مفسدة يسرية ومصغحة عظيمة، تكون املفسدة مهمورة يف جانب املصغحة 
فرتتكب، فغي  هذه القواعد عغى إطالقها، إذا تعارض مفسدة ومصغحة قدم دفع املفسدة 

عغيه الصالة -الشرع ابملنهيات أشد من اعتنائه ابملأمورات؛ ولذلك قال  غالًبا؛ ألن اعتناء
، «إذا أمرتك  أبمر فأتوا منه ما استطعت ، وإذا هنيتك  عن شيء فاجتنبوه»: -والسالم

املنهيات لي  فيها خرية ولي  فيها استثناء، أما ابلنسبة لغمأمورات ففيها شيء من ذلك، 
أن ترك املأمور أعظ  من فع، احملظور، يعين القاعدة اليت  يقرر -رمحه هللا-شيخ اإلسالم 

ذكرانها مقتضاها أن ارتكاب احملظور أعظ  من ترك املأمور هذا مقتضاها، شيخ اإلسالم رأيه 
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أن ارتكاب احملظور أخف من ترك املأمور، وحجته يف ذلك أن معصية إبغي   -رمحه هللا-
حمظور، هذا ما يقرره شيخ اإلسالم، لكن ال  ترك مأمور وهو السجود، ومعصية آدم ارتكاب

يقال إبطالق ال هذا وال هذا، ب، ينظر إىل املأمور املراد تركه واحملظور املراد ارتكابه؛ فإذا كان 
املأمور من األمور العظيمة واحملظور أق، منه وأخف، ال شك أن كالم شيخ اإلسالم متجه 

إذا أمرتك  »ه، لكن إذا تساوات فاحلديث وإذا كان ابلعك  فكالم األكثر واجلمهور متج
يرجح فيه قول اجلمهور، أما إذا   «أبمر فأتوا منه ما استطعت ، وإذا هنيتك  عن شيء فاجتنبوه

يف طريقه إىل املسجد بهي، وعغى  -صالة اجلماعة واجبة-كان يف طريقه إىل صالة اجلماعة 
ب حمظورًا؟ ترتك مأمورًا تصغي ابلبيت رأسها ظامل ال بد أن تقع عغيها، ترتك مأمورًا أو ترتك

ملاذا؟ ألن احملظور أعظ  من هذا املأمور، يف طريقك إىل املسجد منكر خفيف، يعين شباب 
أتمره  ابلصالة ويرتاخون ويستجيبون أو ال يستجيبون، تقول: أان ال أريد أن أمر مع هذا 

ذا؛ ألنك أنكرت عغيه  الطريق الذي فيه هؤالء العصاة إذا أمرهت  األمر ينتهي عند ه
ابلغسان، وتقول: أان ال أستطيع أن أحضر إىل مكان أو أمر مبكان فيه منكر، نقول: ال، ترك 

 املأمور يف هذه احلالة أعظ  من ارتكاب هذا احملظور.
 طالب: .........

 وهو يف طريقه إىل إيش؟
 طالب: .........

المرأة يف طريقك ب،  أنت يف طريقك إىل املسجد ويوجد شخص يريد أن يتعرض
تعرض هلا وأركبها، ه، ترتك اجلماعة وتتبعه لتفرق بينهما؟ نع ؛ ألن هذ منكر يفوت هذا 
األمر، ال بد من املبادرة فيه، هذه القاعدة اليت هي درء املفاسد أوىل من جغب املصاحل ترجع 

 يف احلقيقة يف آخر األمر إىل اليت قبغها ارتكاب أخف الضررين. 
دة سادسة ميكن إرجاعها إىل القاعدة األصغية "احلاجة تُلنَلزَّل منزلة الضرورة" هناك قاع

عامة أو خاصة. احلاجة تنزل منزلة الضرورة، يعين يف بعض األمور اليت مشقتها عظيمة فادحة 
يرتكب فيها بعض احملظور وجتغب التيسري، كالضرورة اليت ال تبقى معها احلياة، ومن ذلك 

وزت عغى خالف القياس؛ ألهنا عقد عغى منافع معدومة، أنت تعقد عغى قالوا: اإلجارة جُ 
شيء مل أيت بعد، وهذه إجارة لكن دعت إليها احلاجة اللملُغ حَّة، اجلعالة ُجوزت مع ما فيها 
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من جهالة، وذلك  ملسي  احلاجة إليها، احلوالة جوزت مع ما فيها من بيع الدين ابلدين، 
يها، وارتكاب مث، هذا الضرر، ه، مرده إىل وجود احلاجة أو ومث، هذه األمور ه، املرد ف

لوجود النص؟ لوجود النص؛ ولذلك قد يوجد ما هو أشد من هذه األمور وال ترتكب 
 املخالفة بسببه؛ لعدم وجود النص. 

ونرجع إىل ما قغناه يف أول الدرس: القاعدة اخلامسة العادة حمكمة، وأصغها ما يُروى 
يستدلون يف كتب القواعد هبذا  «املسغمون حسًنا فهو عند هللا حسنما رآه »مرفوًعا: 

احلديث، يقول العالئي: مل أجده مرفوًعا يف شيء من كتب احلديث أصاًل وال بسند ضعيف 
بعد طول البحث وكثرة الكشف والسؤال، وإمنا هو من قول عبدهللا بن مسعود موقوفًا عغيه، 

وا يف كتب القواعد، ويقول السخاوي يف املقاصد خرجه اإلمام أمحد يف مسنده، كذا قال
رواه أمحد يف السنة، ووه   «ما رآه املسغمون حسًنا فهو عند هللا حسن»احلسنة: حديث: 

من عزاه لغمسند من حديث أيب وائ، عن ابن مسعود، وقال الع جغوين يف كشف اخلفاء: هو 
ي  يف احلغية والبيهقي يف االعتقاد موقوف حسن، وأخرجه البزار والطيالسي والطرباين وأبو نُع

عن ابن مسعود أيًضا، يقول شارح النظ : ميكن االستدالل هلا آبية كذا.. ساق اآلية..  

ڦ ڦ ژ:"ومن يتبع غري سبي، املؤمنني" كذا ساقها، واآلية كما يف سورة النساء: 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

ه االستدالل أن السبي، يقول احملشي عغى شرح القواعد: وج ژڇڇ ڇ ڍ
 -سبحانه وتعاىل-معناه الطريق، وسبي، املؤمنني طريقته  اليت استحسنوها، وقد أوعد هللا 

ابلعقاب والعذاب عغى من اتبع غري سبيغه ، فدل عغى أن اتباع سبيغه  واجب، فالعادة اليت 
من غري َجهد،  استحسنوها إًذا معموٌل هبا شرًعا، والعادة هي ك، ما اعتيد حىت صار يفع،

واحلالة تتكرر عغى هنج واضح أو هنج واحد، كعادة احليض ابلنسبة لغمرأة، ومجعها عاد 
وعادات وعوائد، يقول السيوطي: اعغ  أن اعتبار العادة والعرف رجع إليه يف الفقه يف مسائ، 

لبها ال تعد كثرة؛ فمن ذلك سن احليض والبغوغ واإلنزال، وأق، احليض والنفاس والطهر، وغا
وأكثرها وضابط القغة والكثرة يف الضبة والنجاسات املعفو عن قغيغها، ك، هذا مرده إىل 
العرف وإىل العادة. طول الزمان وقصره يف مواالة الوضوء يُرجع فيه إىل العرف. سجدة السهو 
إذا نسيها وقام وترك مصاله، وإذا طال الفص، ال يسجد، هذا مرده إىل العرف، ال يقدر 
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دد، وإمنا ما ُعد يف العرف طوياًل فهو طوي،، وما ُعد  يف العرف قصريًا فهو قصري. بزمن حم
وبني اإلجياب والقبول إذا قال: بعتك، مث بعد مدة قال: اشرتيت، إذا طال الفص، عادة فإنه 
ال بد من جتديد اإلجياب، ومرد ذلك عغى العرف. السالم ورده إذا قال: السالم عغيك ، مث 

مدة قال: وعغيك  السالم، إذا طال الفص، مل حيص، به امتثال األمر. احلرز يف  بعد ذلك بعد
السرقة مرده إىل العرف، فبعض البغدان حرز األموال خيتغف عما يف البدان األخرى، واحلرز 
خيتغف من بغد إىل بغد ابعتبار األمن وعدم األمن. املعاطاة. ويف صوم من له عادة. والقبض 

الف أعراف الناس وعاداهت . دخول احلمام. وقبول اهلدية لغعام، إذا جرت أيًضا خيتغف ابخت
العادة أن هذا الشخص يهدي إليه قب، أن يكون عاماًل، يعين موظًفا، فإنه جيوز له قبول 
اهلدية منه إذا جرت العادة بذلك. األك، من الطعام املقدم لألضياف إذا جرت العادة أنه ال 

يبدأ بداية معينة، أو ينتهي بنهاية معينة، فالعادات حمكمة. يف أيك، إال بقدر معني، أو 
ألفاظ الواقف واملوصي واألميان أيًضا يُرد فيها إىل العادة، يعين هناك عادات سادت قب، مئة 
سنة مثاًل ال حنك  فيها عاداتنا، أو قب، مخسني سنة أيًضا ال حنك  فيها عاداتنا، إمنا حنك  

عنده ، وفيها مباحث ما تثبت به العادة، قالوا: من األحكام ما تثبت فيها العادات املعروفة 
فيه العادة مبرة واحدة، كاالستحاضة واإلابق إذا أبق العبد وأريد بيعه يبني أنه عبد آبق؛ ألن 
هذا ال شك أنه عيب، األمة عند بيعها وقد زنت مرة مثاًل، ه، يغزم بيانه أو ال يغزم؟ أو 

إذا زنت أمة أحدك  فغيجغدها احلد وال يُلثَلر  ب »حلديث الصحيح: مرتني، يعين جاء يف ا
فه،  «عغيها، مث إذا زنت فغيجغدها احلد وال يثرب عغيها، مث إذا زنت فغيبعها ولو بظفري

يقال: إنه ال بد من البيان من أول األمر كاإلابق أو ال يبني حىت يتكرر منها ذلك ثالاًث؛ 
زانها، ويف املرة األوىل ما قال ليبعها ولو بظفري وال يف املرة ألن بيعها بظفري إمنا هو بسبب 

الثانية قاله يف الثالثة، فه، نقول: إنه ال يبني حىت يتكرر؟ الظاهر أن الزان أشد من اإلابق 
فيبني، وهذا جير إىل مسألة وهي أن من زنت مثالً مث ُخطبت، ه، يغزم البيان لغخاطب أو ال 

 ل وكثرية الكالم وبسطناها يف مواضع.يغزم؟ مسألة طويغة الذيو 
املسألة الثانية أو القس  الثاين: ما ال يثبت مبرة ويف املرتني والثالث خالف، كاجلارحة  

يف الصيد والقائف يعين القائف ال بد أن يكون مشهوًدا له، خبري ابلقيافة، وكذلك اجلارحة 
 ذلك مرتني أو ثالث أو يف الصيد تكون مدربة ومعغمة عغى هذا الصيد، فه، يكفي يف
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أكثر؟ املقصود أن هذا حم، خالف بني أه، العغ ، ما يثبت ابلثالثة كمدة احليض إذا تكرر 
ثالاًث صار عادة، وما ال يثبت إال بتكرار حيص، معه غغبة الظن، كاختبار الصيب قب، البغوغ 

أنه حُيسن املماكسة  ابملماكسة، يعين ه، يدفع له شيء من ماله ليتاجر به فإذا اخُترب وُعرف
وحُيسن التجارة بعد دربة طويغة وبعد تعاهده يف هذا األمر مرارًا، ال شك أن ه حيتاج إىل نظر 
متكرر، وال بد أن َتطَّر د العادة، فإن اضطربت فال، فإن ابع بدراه  وأطغق نُلز  ل عغى النقد 

ي سغعة مبائة الهالب، لو أن شخًصا من اليمن اشرتى من شخص قطري مثاًل أو سعود
رايل، وعند مطالبة املشرتي ابلدفع قال: وهللا أان اشرتيت برايل ميين، وقال ذا: أان بعت برايل 
قطري أو سعودي مثاًل، يؤخذ بقول َمن؟ أو دينار هذا عراقي وهذا كوييت مثاًل، البون شاسع 

فغو  -، البيععرف البغد الذي هو فيه حم-أو لرية هذه سورية، بون كبري. فمث، هذا العرف 
اضطربت العادة يعين ُوجد يف هذا البغد أكثر من عمغة هبذا االس  متفاوتة ويباع فيها هبذه 
العمالت عغى حد سواء، ال بد من البيان وإال يبط، البيع. املدارس املوقوفة عغى درس 
 احلديث أو التفسري أو الفقه وغريها، يعين ُوقفت عغى تدري  احلديث مثاًل ه، يدخ، يف
هذا املصطغح يدخ، فيه دراسة األسانيد؟ يدخ، فيه مناهج حمدثني؟ أو غري ذلك مما يتعغق 
بعغوم احلديث أو يقتصر فيه؟ أوقفت عغى أه، احلديث يقتصر فيه عغى كتب السنة فقط؟ 
وق، مث، هذا يف التفسري والفقه وما أشبه ذلك، املسألة عرفية؛ فإن كان عرف البغد يدخغون 

اجلمغة ال أبس، هناك ما يقع فيه التعارض بني العرف مع الشرع والعرف مع  هذه العغوم يف
الغهة والعرف العام واخلاص؛ ألن احلقائق ثالث: حقيقة عرفية وحقيقة لهوية وحقيقة شرعية، 
فإذا تعارضت هذه احلقائق فماذا نصنع؟ تعارضت احلقيقة العرفية مع احلقيقة الشرعية يعين ال 

عارض العرف مع الشرع يقولون نوعان: أال يتعغق ابلشرع حك ، فيقدم بد من مرجح، إذا ت
عغيه عرف االستعمال، إن حغف أال جيغ  عغى بساط فجغ  عغى األرض حينث أو ما 

مسى األرض بساطًا هذه حقيقة شرعية بساط،  -ج، وعال-حينث؟ ال حينث، ملاذا؟ هللا 
 يرتتب عغيها حك  شرعي قدمت لكنها ليست حبقيقة عرفية، لكن ملا كانت التسمية ال

احلقيقة العرفية، إذا حغف أال جيغ  حتت سقف وجغ  حتت السماء، هللا ج، وعال مساها 
سقف وحينئذ  ال حينث؛ ألن تسميتها سقف ال يرتتب عغيها حك  شرعي، وق، مث، ذلك 
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ا، أن لو قال: ال جيغ  يف ضوء سراج مل حينث جبغوسه يف ضوء الشم  وإن مساها هللا سراجً 
 يتعغق به حك  فيقدم عغى عرف االستعمال. 

مث، احملروم مثاًل، احملروم يتعغق به حك  شرعي تدفع له الزكاة، لكنه يف احلقيقة الشرعية 
خيتغف عن احلقيقة العرفية، فيقدم احلقيقة الشرعية احملروم يف الشرع الفقري الذي ال يتعرض 

 ژڳ ڱژوال يتعرض لسؤال الناس  لسؤال الناس فال يعطى، ال ينتبه له فيعطى،
احملروم الذي ال يسأل مع حاجته يف عرف الناس، احملروم الذي عنده األموال الطائغة قد 
تكون عنده املاليني يف البنوك لكنه ال يستفيد منها، يقولون: فالن حمروم، ه، ينطبق عغيه 

؟ ال، أبًدا املقصود أنه إذا ترتب ژڳ ڳ ڳ ڱ ڱژقول هللا ج، وعال: 
عغى ذلك حك  شرعي فال التفات إىل احلقيقة العرفية مع وجود احلقيقة الشرعية، تعارض 
العرف مع الغهة حقيقة لهوية تتعارض مع حقيقة شرعية، قالوا: يف املسألة وجهان أيهما 
املقدم؟ تقدم احلقيقة الغهوية أو تقدم احلقيقة العرفية؟ حقيقة يغتفت يف مث، هذا إىل ذات 

امع، يعين لو كان احلديث جيري يف وسط عغماء، أو لهويني مثاًل وتداولوا لفظًا، املتكغ  والس
وحغف بعضه  عغى مقتضى هذا الغفظ خيتغف عما لو كان املتحدث عاميًّا ال يفه  هذه 
املصطغحات الغهوية وال احلقائق الغهوية؛ ولذا خيتغفون، فعنده  عند القاضي حسني ومن 

لغفظية عماًل ابلوضع الغهوي، والقول الثاين الداللة العرفية مقدمة؛ يقول بقوله تقدم احلقيقة ا
ألن العرف حيك  به يف التصرفات ال سيما يف األميان واختاره البهوي وإن كان العرف لي  له 
يف الغهة وجه ألبتة، العرف لي  له يف الغهة وجه، فاملعترب الغهة، وإن كان له استعمال يف الغهة 

ن هجرت الغهة ونسيت قدم العرف، فإن قال: أعطوه بعريًا، ه، يعطى ففيه اخلالف، وإ
انقة؟ يعطى انقة أو ما يعطى؟ ال يعطى انقة ملاذا؟ ألن البعري العرف خيصه ابلذكر، وإن كان 

 يف حقيقته الغهوية البعري يشم، الذكر واألنثى. 
يضطرب فإن يقول العز بن عبد السالم: قاعدة األميان البناء عغى العرف إذا مل 

اضطرب فالرجوع إىل الغهة؛ ألهنا هي األص،، فاألميان والنذور مردها إىل األعراف يف قول 
األكثر، ومنه  من يعدها إىل نية احلالف، فمثاًل لو حغف أال مي  شاة فوضع يده عغى 
ظهرها، م  شاة أو ما م  شاة؟ هذا العرف وإال يف احلقيقة الشرعية والغهوية ما م  شاة 

لشعر ما م  الشاة والشعر والظفر فيما يقرره أه، العغ  يف حك  املنفص،، لكن م  ا
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العرف م  شاة ك، يقول وضع عغى ظهره خالص مسها، تعارض العرف العام واخلاص، 
هذا أييت يف خصوص األفراد، وأييت يف اجلماعات احملصورة املخصوصة، لو تعارض عرف 

ة معروفة عند العغماء من مجيع الفنون، وهذه العغماء عامة مع عرف الفقهاء يعين حقيق
الغفظة هلا حقيقة عند بعض املتخصصني يف بعض العغوم، يعين ه، يوجد يف كتب الفقه 
تعريف املفغ  مبن ال دره  له وال متاع، ال يوجد يف كتب الفقه من أييت أبعمال أمثال 

يف احلديث  -الة والسالمعغيه الص-اجلبال وكذا وكذا وأييت قد يعين ..، يف سؤال النيب 
وهذه حقيقة شرعية ما فيها  «أتدرون من املفغ ؟ قالوا: من ال دره  وال متاع»الصحيح: 

-إشكال، وهي املعروفة يف عرف الفقهاء، لكن هناك حقيقة شرعية، وهي اليت قصدها النيب 
يقة فعندان حقيقة عامة وحق «من أييت أبعمال أمثال اجلبال»: -عغيه الصالة والسالم

خاصة، وق، مث، هذا يف األك، والشرب، تتوارد احلقائق الثالث الغهوية والعرفية والشرعية 
 »عغى أنه تناول الطعام والشراب، فماذا عن الطعام والشراب يف قوله عغيه الصالة والسالم: 

ه، يطعمه شراب حمسوس وطعام  «لست كهيئتك ، إمنا أبيت عند ريب يطعمين ويسقيين
ألنه لو كان طعاًما وشرااًب حمسوًسا ما صار مواصاًل أصاًل، ما صار مواصالً، حمسوس؟ ال؛ 

إذن لي  بطعام وال شراب وال حمسوس، وهذا خارج عن احلقائق الثالث كغها، ومع ذلك 
نقول: إنه حقيقة شرعية؛ ألنه جاء عغى الغسان الشرعي؛ فالطعام والشراب له حقيقتان يف 

يف العرف الشرعي، هو األك، والشرب احلقيقي الذي يفطر لهة العرب هو األك، والشرب 
إمنا أبيت عند ريب يطعمين »الصائ ، هذا يف العرف الشرعي أيًضا، لكنه يف العرف اخلاص 

يقدم لو حغف مثاًل، أال أيك،، أو حغف أن أيك، مثاًل، حغف أن أيك، أو  «ويسقيين
فًا عامًّا ال عرفًا خاصًّا، يقولون: حغف أال أيك،، حينث ابألك، والشرب املتعارف عغيه عر 

ضابطه أن ه إن كان حمصورا مل تؤثر، كما لو كانت امرأة يف احليض حتيض أق، مما استقرت من 
عادات النساء، ردت إىل الهالب؛ ألنه عرف خاص حمصور ال يؤثر، لكن وقي،: تعتد 

ثال، يعين امرأة هلا عادة عادهتا، أو تعترب عادهتا، وهذا كأنه هو األصح، فه  مثغوا هبذا امل
خاصة من بني سائر النساء، نع  ه، تقدم عغى العادة املطردة جلميع النساء، ما املانع أهنا 
إذا كانت ترى الدم مدة معينة أق، مما حتيضه النساء أو أكثر ما مل يص، إىل شطر الدهر فإهنا 

ض املوصوف بصفاته تعتدها؛ ألن األحكام رتبت عغى رؤية الدم وقد رأته وهو دم احلي
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الشرعية، والتمثي، ابلعرف العام واخلاص الذي ذكرانه أواًل أوىل وأوضح، املبحث الثالث 
العادة املطردة يف انحية ه، تنزل عادهت  منزلة الشرط، إذا تعارف الناس يف بغد أن من  

يرد ألف  اقرتض رد أكثر، يعين تعوَّد الناس يف هذا البغد ما فيه وال واحد يقرتض ألف إال
ومائة، ه، ينزل هذا منزلة الشرط وال جيوز حينئذ  القرض؟ وال جتوز الزايدة، أو نقول: هذا 

؟ ينزل منزلة الشرط إذا مل يتخغف؟ -عغيه الصالة والسالم-من حسن القضاء كما فع، النيب 
زها ال شك ينزل منزلة الشرط، يعين ق، مث، هذا يف مسألة الزواج بنية الطالق اليت عغى جوا

مجهور أه، العغ ، لو عرف أه، بغد من البغدان أن  هؤالء الناس من هذه البالد إمنا يذهبون 
لتغك البالد لغزواج بنية الطالق، وجيزمون جزًما حيغفون عغيه أهن  لن يستمروا يف هذا الزواج؛ 
ألن عادهت  مطردة، يذهبون أفواًجا يف اإلجازات ويرجعون بدون زوجات، يذهبون بنية 

لطالق إذا عرفوا ابلعادة املطردة صار متعة، يعين كأنه مشرتط إذا كان ال يتخغف وينتبه ملث، ا
هذا؛ ألن بعض اجلهات صاروا جيزمون حىت صاروا يعرفون أشخاًصا أبعياهن  عرف عن هذا 
الشخص أنه أييت يف ك، سنة هلذا البغد يتزوج ويطغق، هذا مث، الشرط، يعرف أه، البنت 

 معها. أنه لن يستمر
املبحث الرابع قالوا: العرف الذي حتم، عغيه األلفاظ إمنا هو العرف املقارن السابق دون  

املتأخر املقارن، يعين ابلكالم املقرتن ابلكالم ما هو العرف الذي اندرس وال  العرف الذي 
أتى بعد، لو وجدان وصية مكتوبة من مخسني سنة فيها لفظ أو شرط اشرتطه الواقف أو قيد 
يف وصيته، عندان نبحث عنه أو نسأل عنه ميكن أييت يبط، الوصية يف عرفنا، لكنه قب، 
مخسني سنة كان يستعم، عغى غري هذا الوجه الذي نستعمغه، ولو حبثنا عنه يف كتب الغهة 
لوجدان معناه غري معىن اثلث، فه، حنك  الغهة أو نعم، مبا نفهمه أونعم، مبا يف وقت 

املتكغ ؛ ولذلك حيتاج إىل بعض الكتب؛ ألن بعض الناس ألف يف   املتكغ ؟ نع  يف وقت
كغمات انقضت واندرست يف جمغدين، بعض الناس يقول: هذا ضياع وقت، وهذا ترف، 
وهذا لي  مما يستفاد منه، هذا تضييع وقت لغمؤلف ولغقارئ، نقول: ال حيتاج من هذه 

عقود الناس املربمة قب، مخسني سنة الكتب تفسري ألفاظ أتيت يف األوقاف ويف الوصااي ويف 
اندرست، لكنها موجودة يف هذا الكتاب، والكتاب موجود هبذا االس  )كغمات انقضت(، 
مطبوع يف جمغدين يستفاد منه يف هذه املسألة، مسألة مهمة جدًّا، وهي عند املالكية عم، 
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ح؛ ألنه خمالف حبديث صحي -رمحه هللا تعاىل-أه، املدينة حينما ال يعم، اإلمام مالك 
لعم، أه، املدينة ه، نقول: إن اإلمام مالك يقدم العادة والعرف عغى النص؟ نع ..، يعين 

 ...«من صام رمضان وأتبعه ستًّا من شوال »مثاًل صيام الست ثبت به احلديث الصحيح: 
إىل آخره، اإلمام مالك يقول: ما رأينا أحًدا من أه، العغ  والفض، يصومها؛ ولذلك ال 

رع عنده ، ب، بدعة، صرحوا أبهنا بدعة، ه، نقول: إن اإلمام مالك قدم العادة والعرف تش
عند أه، املدينة عغى النص، ما فيه شك أن اإلمام مالك، وهو يف ك، ابب من أبواب من 
أبواب املوطأ يقول: والذي عغيه العم، عندان، أو لي  عغيه العم، عندان، يعين ال شك أنه 

، وهذا أص، عنده من األصول، وق، مث، هذا يف قول اإلمام أمحد يف خت  يقصد أه، املدينة
القرآن يف الصالة قال: كان أه، مكة يفعغوهنا. ه، هو قدم عم، أه، مكة عغى األص، يف 
املنع؟ قدم عادة أه، مكة؛ ألهن  كانوا يفعغوهنا، يفعغون اخلت  يف الصالة، قدم هذا عغى 

فهو رد، وهذه عبادة حمضة ال جيوز أن  «لي  عغيه أمرانمن عم، عمال »األص، يف املنع، 
يزاد فيها وال ينقص، وقدم فيها عم، أه، مكة وهذه حجته كان أه، مكة يفعغوهنا، ويعتذر 
له أبن هذا دعاء وجن  الدعاء مثغه يف الصالة كثري، عغى ك، حال ال شك أن مث، هذا 

العغ ، فمالك يقدم عم، أه، مكة، تقدمي عغى ما يف النصوص وله طريقة وجادة عند أه، 
 واإلمام أمحد يف هذه املسألة يف خصوصها عم، بعم، أه، مكة، وإال فاألص، املنع.

انتهينا عغى هذا الوجه الذي رأيت  ما فيه من سرعة وإال فاألص، أننا نبسط الكالم يف 
دة واحدة وال هذه القواعد؛ ألمهية البسط فيها، كانت النية قب، أننا ننهي الدورة يف قاع

تنتهي، لكن نرجو أن يكون يف هذه القواعد درس اثبت، نسأل هللا أن ييسر الوقت املناسب 
إن شاء هللا -فإذا انتهت هذه القواعد نستمر يف قواعد ابن رجب  -إن شاء هللا-له ويستمر 

 ويعغن عنه إذا تيسر له وقت مناسب، وهللا أعغ .  -تعاىل
 بده ورسوله نبينا حممد وعغى آله وصحبه أمجعني.وصغى هللا وسغ  وابرك عغى ع

 


